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Ost ve müttefiklerimiz, Fransa ile 
~.arntzl bulmak için çal1şn11ya başladilar 

onuşma olmadı, henüz sarih bir vaziyet yok! 
elciller Heg'eti dün ğece Mareşal İngil~e.re ve Romanya 
etlzi Çakmağın iştirô.kile İsmet Harıcıye Nazırla.~ının . 

İJ •• •• •• • J t 1 _~. tavassut teşebbuslerı 
1l.OnUnUn evznue Opıanul M. Eden ve M. Antonesko ile Türk ve Fransız Hariciye 

Nazıriarı arasında dün mühim konusmalar oldu 

llevrede Konseyin ilk eelsesi dün 
edildi, fakat davamız görüşülmedi 

~ç sen!j.a~sının kaydi ihtiyatla verdiği bir habere göre Fransa ve Türkiyenin 
nd ıçın statükoyu muhafaza etmiye razı olmalan ve Fransanın 1921 
~ tnütevellit Türk haklannı tanıması muhtemel. göriilüyormuş 

ı-ed "' 
ll e ikinci 
fllıa bugün 
cak 

Londra 21 (Hususi) - Boğazla
rın tahkimine dair Montröde tanzim 
edilen yeni anlaşmaya iştirak etme
miş olan !talya, bu anlaşmaya iltihak 
etmek üzere Türkiye ile doğrudan doğ
ruya müzakereye karar vermiştir. 

Roma mahafiline göre, bu husu~
ta, halyan Hariciye Nazırı Kont Ciano 
ile Rüştü Arasın şahsen temas etme
leri pek muhtemeldir. 

Kıymetli edip ve §airimiz Halit Fah- Paris 21 (Hususi) - Cenevreele 
ri cSon Posta~ tahrir ailesine dahil ol- bulunan Türk Hariciye Vekili Rüştü 
'muş bulun~~ktadır. ~a~t Fahri kuv- Arasın, Ankaraya dönüşünde Roma· 
vctli kalemı ıle edebı hatıralarını an- d · k ht ld' · . d.. .. b .. an geçmesı ço mu erne ır. 
latacak edcbıyatımızın unu ve ugu· B .. b tl K t c· ·ı 
· ' k. d" ·· ı · · k u munase e e on ıano 1 e nü hakkında ı uşuncc erını yazaca - .. .. 
't H ı· Fahrinin ilk yazısı dünkü nüs temas edecek olan Ruştu Aras, İtal-
ır. a ıt . B V I I ·ı . 

,hamızda çıktı. İkinci yazısını da yarın yanın yenı . o~a~. a: an aş~asına ı tı-
Wr iıDtilla okuyacaksmız · hakı meaeleaını gorutecektır. · Kont Ciano 
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reden ge'ldiği kaydmı taşıyan bir haber gördük. Bu ha - Jıaricfye vekili Parisa.,fi, Rfes.,a ..,iıd)e wfdft tr. 
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Başvekilim z1n 

teyzeleri vefat etti 
Kemali teessürle haber aldt-s a I . ( ğımmı göre Başbakanımız İsmet a t • ,~-

k 
n Spany ya yeDJ Suriye Milliyetperverleri inönünün teyzeleri rahmeti ralı-

u Filistinide istiyorlar mana kavuşmuştur. \'Vetler go·· nderı.ldı· Kudüs, '21 (AA.) - Gazeteler, Muhterem Başvekilimize ve ı 
Beyruttaki Suriye Milliyetperver aileleri erkanına taziyetlerimizi 

lt Partisinin Filistin İngiliz komisyonu beyan ederiz. 
,;vv~tlerile asiler büyük bir muharebeye na bir muhtıra göndererek Filistin L 
C)

1
adnd üzerinde de tayyareler çarpıştılar. ile Suriyenin birleşmesi tezini müda -----------..J 

" (AA) tak d ki faa ettiğini yazıyorlar. Avulıatlar yeni 
Bu ~Uthi .. -Bu ~a-jEstepone ve Marbella mın. ası'!~. Hazırlanan hanundan 
~ aeaıer, ~~op sesleri ·şitil- t~arr~z b~şlıya1~d~n~~ boga~a~ asııe- Suriyede mecburi 

lllu'barebe bella yakınında rın hiç bll' gemısı gorulmemıştır. Çok memnun! 
te)'it cereyan etmekte Madrid 21 (A.A.) - Saat 9,10 da a k t•k h ) klarl bitirerek dağıldığını yazmıştık. 

tı.ıvv tled·er görünmektedi~ asi tayyareler Ma.drid üzerinde uçmuş- S er l azır 1 istanbul Barosunu kongrede temsil 
e erı · •· k h .. k .. iatir..ı-, nın Marbella ve lardır. Derhal kar~ılarına çı an u u- 8 . k . k.J d•td•' eden avukat FeUıi Tahsin, Konyalı 
-:ıa çalışın k Id k met avcı tayyareleri ile asi tayyareler ır omısyon teş 1 e 1 l Haydar ve Orhan Saimdir. Baro Reisi 

ı a ta o u - lm M ·ık - 1917 ı·ı k H Ha . d 'k d b Ma.ı. r. arasında muharebeler o uştur. a- ı once ı er Avu at asan yrı e ongre e u-
olan ta.~~lla cephesine önde- kineli tüfek sesleri .iş.it~lmek:te ve kur- çağınlacakmış lunınu§tur. Dün Ankaradan şclırimize 

k vıye kıta g şunlar-dan kaçınmak 1çın avcı ta~re- . gc1en avukat Hasan Hayri bize şu iza· 

ar_ aYa çıkaantlı bu sabah lerinin, -evler üzerine dimdik me: ek A:Cfana, 2 ı . .I'U'ususı~:.. _ Surive billdl hatı verdi: h m t B ak "':u. ' " _ Meınleketimizde avukatlık hak -
~~-ır 'llaklı ış ır. . ~ ve gene derhal havaya kalkar_:ıi:. ro· metiyle. Dürziller arasında Süveydi~e- ikında 093 tarihli bir avukattık nizarn 

~'\>e b Ye gemısı batilc hareketler yaptıkları gorülme"k- de yerlı muhafızın tayin edilmemesm- namesi ve HO tarihli bir cMahamat 
~isj 

1 
u gerniye hiç te ve uzaktan infilak .sesleri de gel- den dolayı çıkan ihtilaf devam etmek· kanunu~ vardı. 13unlann birincisi bir 

• ~at etmemiştir. mekte idi. tedir. ışıklı, ikinci bir mehtaptı, -?'akı:ıda ~ı-n .. ~ Dahiliye Veziriy1e yeni Cebelidürüz kacak olan yeni !kanun bır guneştır. 
unıayişi 1 Japon kabİnesi mubafızı umum adiiye müdürü temas Kongre yeni kanun Hı.yihasını böyle 

~ --- etmek üzere Süveydiye gitmişlerdir. 
1\t ( d tnvsif etmiştir. . ~ a ının t • l•Stl•fa e ı·yor Suriyedemecburi askerlik Maltun olduguw üzere Adlı.ye. Vekale-
• 

1
• aç gtyme Suriyede muahedenin Fransızlar ta- A nd ti bütün Avrupa dev1et1erının vu . • 

~etnil • e ecnebi • • 
0 

h ••kA rafmdan tasdikından SOnra, mecburi katlık kanunlarını getirtmek Ve tetkik 
tr ı de hulu . k Dıyet meclısınde u u- askerlik başlayacak, 1917 ıner ilkönce etmek sureme yeni ıayihayı ~azırla-

2ı ( naca metin beyannamesi çağırılacak ur. Bunun için ibir komisyon rruş, tabettirmiş ve barolara . g?ndere-
~Ore ~ A..A.) _ z 1 d•td. teşkil edilmiş, tetkiklere lbaşlam~tır. re k tetkik etmelerini ibildirrnıştı. Baro 
~ft,.Lıiltere hük"' nn~~.u~- protesto e 1 ı lar ıtetkikatını illitirdikten sonra layiha 
~ ""lr ~ .ı_ Utnetı, onu- - Illi ı· • nk d ar 

ın11\taltn taa,a~da denizci dev- Tokyo 21 (A.A.} _Hükümetin Lt'~USO lRl üzerindegörüşmek üzere A ara aç 
l ç gıyrn • . h.. fl A şamba günü toplandık. 

l'~tleıinde :sı .münase- beyannamesini protesto teza ura 1 e lmanyaya Yeni kanunun avukatları en çok 
nl. Vechiı lbeşın~ı Geo~ge karşılayan Diyet Meclisinin çok heye- memnun eden hükmü avukatlar için 

t.... ~ • .ı~:_ ... e.iı. Sp. ıd. head da l k ,_. · G •J k .- b · rta b" tek ··ı sandıgı· teş-·"''Qıa Q_~.... canlı ce sesinden sonra auıne, vazı- l ece mış ir sıgo veya ır au 
1 ,.. tnayışıne birer ak kilini kabtil etmiş o1masıdır. Şimdiye 

--......___ Otıderilnıderini iste- yet hakkında müzakerede bulunm Roma. 21 (A.A.) - İyi maliimat kadar bir avukat eğer ihtiyarlığı ıçın 
~~~~ . .________ üzere toplanmıştır. almakta olan mahafil, Musalininin ya- para arttırabilmişse son günlerinde ra 

lı Rrip 
2ı lıliızde 

saı (l!uSUsi) . 
gllı ha.ı: - VıiAyetimiz· 

l'c}t gibi~de~ir. Hastalıksız 
~ır. lenierin ekse-
mlnden ~:ktedirler. 

en fasılalı yağ-

Kabine konseyinden sonra ~ha- kında .A:imanyaya gitmesi muhtemel hat yaşayabilirdi. Para arttıramıyan • 
kan M. Hirota vaziyet haldıanda impa- olduğunu ibeyan etmekte iseler de bu ların vaziyeti çok feci idi. Şimdiden son 
ratora izahatta bulunmak üzere sara- ziyaretin Duçe ile Göring arasındaki ra avukatlık ta is'tikbali emin bir mes 
ya gitmiştir. İmparator. Diyet meclisi ISon mülakatlarda. karaTlaştırılmış ol- lek haline gelecektir. 
eelsesini 25 ilcincikanuna tehir etmiş- up olmadığı hakkında bir şey söyleye- Layihanın eski şekline göre Temyiz 

mahkemesinde yüzde 51 dava kaybe-
tir. Siyasal mahafil vaziyetin çok mü- mernektedirler. * den avukatlar 2 sene müddetle Avu -

him olduğu 'kanaatindedir. Roma 21 (A.A.) _ Musalininin kallık yapaınıyacaklardı. Bu hüküm 
. B~ı. mahafilin .kanaatine göre, ka- yakında ~ manyaya seyahat yapacağı değiştirilmiştir. B~un yerıine ~bir se

bıne ıstıfa edecektır. Bazıları da hü- hakkındaki şayialar yalanlanmaktadır . .n~de 5 davayı suıruy.~Ue ilemyız eden 
kumetin Diyet meclisini dağıtaeağını Gerçi M. Musolini, M. Hitlerin İtalya. bır avuktakat 2 sened~l udkfud~tle) adi~atb1~ 
·· 1 k d' k . h yapma n rnene ı ece . ye ..,. 

soy erne te ır. ziyaretini ıiade etme arzusunu ız ar hük" ·· k b 1 dilın" . ... . .. • . _ ~um a u e l§tır. 

Partide faydalı 
Görüşmeler yapıldı 

etm1ştıır. Fakat böY!e bır zıyaretın ha.~- Bundan başka teftiş hususundaki hü 
gi tarihte yapılacagı 'hakkında henuz ıküm de değiştirilmiştir. Layihanm es
hiç bir ma1uınat yoktur. ki şeklinde avukatiann Adiiye Vekili 

Ankar.a, 21 (A.:t\.)- Ankarada bu- Almanya icabında 
lunan dört umumi miliettişin de işti· 
raki ile Dahiliye Vekili ve c. H. Partisi Belçikanın 

tarafından mahallin en büyük hakimi 
veya Adiiye müf~ttişi tarafından teftiş 
edilebileceği yazılıydı. Bu hükme iti -
raz edilmiştir. Yeni kabul edilen şek
le göre Adiiye Vekili nezaret hakkını 
Baronun disiplin meclisleri vasıtasile 
kullanır-~ 

Sayfa 3 

• Dörtler misakı 
hortluyor mu? 

• Amerikalılar ve 
naemlehet işleri 

• ingiliz - Amerikan 
ticaret müzakereleri 

j' azan: Selim Ra gıp 

B ir ara kat'i surette terkedildiği 

sanılan dört devlet misakı fik· 
.ri, yeniden canlandırilmak istenir gi
bidir. Ber ne kadar ortaya çıkan bu şa
yianın doğru olmadığı ve Romanın, a• 
radan bir hayli zaman ve hadisat geç· 
tiği için bu fikirden ayrıldığının _beyan 
olunmasına rağmen, bu hususta ıtalya· 
nın tekrar bazı faaliyetierde bulunma
sı uzak bir ihtimal sayılamaz. Maama· 
fih bu fik.rin tekrar ortı:o•a atılması, 
bütün Avrupada, umumi değilse bile 
umumiye yakınıbir itiraz tufanı ile kar 
şı~anması çok mümkündür. Dörtler 
misakı demek, bu misakı aktedecek o-
1an devletler arasında, biribirierine şu 
veya bu teminatın verilmesi demek ol
makla beraber, Avrupayı, bu devletle
rin maddi ve manevi nüfuzu altına sok
mak ve bütün olan biten iş1erde, bun· 
ların hakemliği esasını berveçhi peşin 
kabul -ettirmek demektir, bir zaman
lar, cdüveli muazzamaıt tabirile ifade

1 

olunan bu büyük devletlerden müte
şekkil zümrenin keyfi otoritesine di
ğerlerinin tahammül etmeleri imkanı 
yo'ktur. Bundan dolayıdır ki Dörtler 
misakı .fikri de, ne kadar diriltilrneK is
tenirse istensin, şimdillk, gömülmüş 
bir cla§e~ olmaktan kurtulamaz. 

* Amerika Cumhurreisi M. Rooseve1t·, 
in ikinci defa seçimi münasebetile iki 

\ 

gün evvelyapılan 
Amerikaliiar tahlif rasimesi -
ve memleket nin, bardaktan bo · 

ltieri şanan bir ~·ağmur 
aıtında yapıldığı. 

haber veriliyor. Müthiş bir soğuğa ve 
§iddetli bir surette yağan yağmura, 

rağmen yüz binlerce halk, M. Roose
veltin söyleyeceği nutku dinlemek mak 

sadile samlerce bek!r.miş, .soğuktan a-
1 

deta donmuş, buna rağmen merasirnin 
sonu gelırteden bir yere ayrılmsmıştır. 
Bu hal bir memleket halkının umnmf 

1 

Genel Sekretesi Şükrü Kayanın baş- İ mdadına koşacakmiŞ 
kanlığında bugün toplnnan genyönku - Paris, 21 (A.A.) - Fra?sız gazete
rolda parti ve halkevleri üzerinde uzun lerine göre Hitler, ;30 Kimunusanide 
ve faydalı görüşmeler yapılmıştır. söyleye~ği nutukta Belçikanın bir ta

Umumi müfettişler kendi mmtakala- arruza uğraması takdirinde Almanya
rındaki bu teşekküller hakkında izahat nın, Belçika bilmukabele ayni hareket 
ve.mıişler v:e ihtiyaçları bildirerek ile· ie bulunsun, bulu~sın, ~e~ha1de o
risi için direktifler almışlardır. nun imdadına koşacagını bıldırecektir. 

Layiha için yüz sayfalık bir esbabı 
mucibe yazılacağına göre Meclisin kı§ 
devresinde görüşüleceğini zannetmiyo 
rum. Fakat yaz tatilinden evvel behe
mehal çıkacağını umarım. 

rnemleket işlerine olan aHikasının d~
recesini ve sağlamlığını gösterir. Gö
nül, ayni alfıkanın aYni siddet ve hara· 
retle her zaman bu memlekette de tc
z~hürünc şahit olmayı istiyor. Maama
fıh mesele herşeyden evvel bir kültür 
ve umu.m! terbiye meselesi olduğu için, 
fazla şikayete hakkımız olmamak la-' 
zımdır. Fakat aradaki farJan ibir an ev-
vel dolmu§ olıriasını görmek isternek 
te, o derece vasıl olmayı arzu ettiğimiz 
bir merhaledir ki uzak olduğunu pek 
sanmıyoruz. Fakat bu hususta biraz 
daha gayret ibrazına ve kitleleri daha 
ziyade ~uur1andırmaya muhtaç olduğu-M1s1rm eski Nafia Naz1r1 öldü 

Kahıre 21 (A.A.) - Memleketin 
en iyi mühendislerinden olan eski Na

paşa vefat et~ 

Zonguldakta Atatürk heykeli 
Zonguldak 21 - Zonguldakta di

kilecek Atatürk heykeli için valinin 
haşkanhğındaki komisyon emrinde ''e 
bankada 78 bin küsur lira birikmiştir. 
Heykel için beynelmi]el müsabaka a
çılacaktır. 

Almanyaya hangi 
Şartlar altında ikbsadi 
yardım yapılacak 
:Londr.a, 2J (A.A.} -Siyasi mahafil, 

M. Blum ile .M. Eden'in dünkü görüş
meleri esnasında, Almany.aya iktı.sadi 
bir yardımda bulunmak !hususunda a
tideki §eraitte nıutabık kalmış olduk· 
larından dolayı memnuniyet izhar et-
mektedirler: 

t _ Almanyaya diğer devletlerle 
müsavi muamele yapı1acaktır. 

2 _ Yapılacak yardım hiç bir veçhi 
le tes1ihat gayesine tahsis olunmıya -
~Ur-__________________________ _ 

Amerikada feyzan 
yüzünden 20bin kişi 

melcasız kaldı 
Şikago, 11 (A.A.) - Amerikanın 

merkezinde ve cenubu şarkisinde vu -
kua gelen f'cyezanlar yüzünden 20 bin 
kişinin me'ccsiz kalnuş o:duğu iabmin 

edi1mekt:..:.c_dıı_· ·_. ------

Eski Irak Başvekili Yasin 
Paşa vefat etti 

Londra, 2 1 (Hususi) - İraktaki sôn 
a .. keri hru ek etten evvel Başvekil bu
lurum Yasin Paşa, S8 yaşında olduğu 
halde bugün Beyrutta ölmüştür. 

J3u 'kanun iyi düşünü1erek, bütün a· 
vukatuk x.nevzuab teıklk olunarak 
,·apılmış bir kanundur.• 

[Sabahtan Sabaha 

T-nnrı !'ahmet ıeylesin, bir şair, edip 
Hüseyin Kfuni vardı. Nüktedan, za
rıf bir adamdı. Benim de edebiyata 
heves ettiğim o toyluk, hamlık devir 
lerlmde taruşnnştım. Zamanın İ tti
hat ve Terakki kodamaniarnu hic
vett~i içi:t\J{.onyaya sürmüşlerdi. O
rada sefalet içinde tifüsten öldü. 

İşte bu şair Hüseyin Kami hürri
yetin ilk yıllarında Paristen İstan
bula gelmiş. O zaman yeni bir tiynt
.ro mcrakı başladığı için tarihi pi
yesler, şehitli, kanlı, kahramanlık 
sahneleri pek rağbette. Çeyrek asır 
uyuşup kalmış halkın sinirini cım· 
hızlamak için mütemadiy\_Tl ağır 
dram!ar oynanıyor. Fakat piyeslere 
\·erilen o kanlı, facialı isimler o ka· 
dar iptizale uğramış ki artık duvar
lara c:ısılan «caniler, canavarlar, za
limler, haydutlar• gibi titretici .a~
lcr bile heyecan vermiyor. 
Bu .sıralarda bir ti~atro kumpanyası 
müdürü şair Hüseyin K.iıntiye l-aş 

vurmuş: 

(Devamı 12 inci sayfada) 

Tedhiş 
Aman üstad, demiş, bir facia pi· 

yesi oynayacağım. Fakat !halk artık 
(facia) adını zayıf buluyor. Şu piye. 
si nasıl lanse edeyim'?. 

Rahmetli Hüseyin Kiımi hiç düşün 
meden kalemi eline almış ve piye·· 
sın altına şunu yazmış: 

- Ef·caülfücefı 

Ve halk bu facialar faciasmı me-
rakla seyretmeğe koşmuş. ~ 

* Bugünün politika havadiskrinde-
ki dehşet ve haşiyet v.erici k-elime
ler de artık o kadar h.Aifledi ki kor· 
kuya, kana, tehlikeye, faciaya kanık 
sayan haika tesır etmiyor. ö~ le gö· 
rünüyor k birinci pHindaki devlet 
adam1 c:ırı o tehdit ve tet~ ed ci nu
tuklan.na kulak :bile verilmediriini o 

gördükçe lıigat kitaplanm açıp Hü· 
seyin lKiım"nin Ef-cnülfüceası gibi 
agrabülgurebiı .kelıme er arayacak ; 
lar! 

Bürhan Calıit 



4 Sayfa SON POSTA 

BUGÜN MATINELERDE İP E K MELEK 1inemalannda SENENIN EN GÜZEL ve EN sO y-i) ll 

YlKlLAN BELD 
KLARK GABLE 
JEANETTE MAK DONALD 

SPORCULARI 
SAN FRANSiSKO Fransızca sö ıla 

METRO GOLDWYN M~ 
Dünya havadisleri arasında meşhur Şampiyon OWENS'in bir AT ile yarışması..... Hangisi kazanıyor ?_ 

..... ~- ............ ~~ ,.~,.,..,.~~-~~~ ........ ~"""' ......... ~ ....... """' ~_......_. ,..,...., ""~""'":;-:-;;~~~~~~~;;;;;;;;;;;;~~ 

' ' l Gazı· ko··pru··su·· 

1 
• • 1 25 kişilik ATTI~-' 

. Ş B B J B A B 1 B L B J Şartnarnede tadilat yapıldı, zy;;1;'"~•1 
----~----~~-----~-------~-~- k~~~hlakal~nm MAIS Üç hovarda Oniversitede Tifo ve anJ·İn döşenecek 

1 -- ı ilk büyiik 
Kendilerini eğlendiren 
kadını bir kale kovuğuna 

atıp bıraktılar 

Şubat devresi Sıhhat müdürlüğü hastalık Yapılması bir Alman şirketine ve~ 
• kesafeti görülen yerlerde rilen Gazi köprüsünün inşaatına, deniz 
Imtihanları altında donma~ı lazımgelen ve şartna-

aşı yaptırıyor meye konan bir cins çimentonun Al~ 
Mülga Darülfünundan sömestrleri~ - manyada bulunmaması yüzünden bas,-

kl . Eyüp, Küçükpazar, Fener, Cibali, 
Bir kaç gün evvel üç adam yanla- ni üniversiteye na etmış, veya 0 za- k lanamıyordu. Nihayet c:ıartnamede ta~ 

d 1 · · 'k 1 t · 1 Fatih, Beşi taş ve Üsküdar tarafların~ "~' 
•ında bir kadın oldugv u halde sokaktan man a sömestr erını ı ma e mış 0 an dilat yapılmıc:, bu çimentoya muadil 

ı bel · · t 'h 1 R k da tifo vak'aları görülmeğe başlamış- • anıdıkları Kadriye adındaki birini kan- ta e erin mezunıyet ım ı an arı, e bir tip çimento tesbit edilmiştir. Şir- · 
T 

törlüğün verdiği emre göre şubatın bi- tır. Bu semtlerde Sıhhat Müdürlüğü ta~ k k 
lırarak opkapı sarayını çeviren sur- h rafından aşı tatbik edilmektedir. Eyüp et, ya ında Almanyadan bu tip çi~ 
arın içinde egvlenmeye gitmişlerdi. rinde başlayacak, lO undani ayet bu- k d k mentoyu gönderecektı'r. · Bu çı'mento, 

k H ı d d k. ·· · . mınta asın a i ilk mekteplerde gün-
Bunlar kalede buldukları b'ır kovu- laca tır. atır ar a ır ı, unıversıte 1 ... k" k 

h de •1 - 5 talebede tifo zühur ettiği söy- evve a oprünün i i tarafında tecrübe 
ca girm işler, rakı içmişler ve bir hayli teşkilatı kurulduğu zaman, azırlanan Jenmektedir. kazıklarında kullanılacaktır. 
!w) d'k k f 1 d" 1 talimatnarnede Darülfünundan intikal 
"gen ı ten sonra a a arı uman ı o- . . h kk d k Anjin vak'alarına da tesadüf edil- Köprü nasıl olacak? 
1 b .. d I d k' k d eden talebenin vazıyetı a ın a a- K 
an u uç a am yan arın a ı a ının d mektedir. Öprünün genişliği 25 metredir . 
.. l · k K d . . d" t t yıtlar konulmamış, sa ece sömestrle- Ç f 

soz erıne uyara a rıyeyı or me - . ki . .. . . i te tramvay hattı geçecektir. Boyu 
l'k b' d b k b' k V t rini nakledebılece erı soylenmıştı. Memur evlerine 

re ı 1 ~r yer en aş a ır ovuga a- Fakat o zamandanberi yapılmakta o~ 460 metredir. Köprünün üzerine tah-
mış ar ı~. . d 1 1 K d . lan imtihanlar eski Darülfünun ~artla- Bedava tiU lesisalt ta kaldırım döşenecektir. Altına 26 bü~ 

Kadrıyenın ostu 0 an zzet a rı- b' k'ld 'd' Yapı/mıyacak yük duba konacaktır. Kenarındaki · d d 1 d v .. .. rına uygun ır ~e ı e ı ı. 
yenın mey an a o ma ıgını gorunce . . 'h 1 . B ı d' S 1 'd . . . h ki ki ak 1 1 k k k . V ba I .. Bu şubat devresı ımtı an arıle Da- e e ıye u ar ı aresının, fakır al- parma ı ar ş u i o aca tır; çün ü 
·~~ra etmışK, ardr~ma~a ldş ~mıkş vekutç rülfünun imtihan tarzı son defa tatbik ı ka bir kolaylık olmak üzere, iradı gay- uflti parmaklıklara çocuklar ayaklarile 
gun sonra a ıyeyı atı ıgı ovu a . . .. .. 9,.)7 . · f' · 90 ı· k k kl d 1 
b ı edılmektedır. Çunku 1 "' hazıran rısa ısı ıraya adar olan evlere ter- çı tı arın an teh ikeli görülmüştür. 

u muştur. . . . '. . .. . k · w K 1 6 
K d . . v k I t B't ımtıhan devresınden ıtıbaren, unıver- os suyu tesısatını parasız baglıyarak Öprü , 00,000 liraya inşa ettiril-

a rıyenın ayagı ı rı m ış ır. ı • b' · · k b' 1 k ed' 939 
k . b' h ld ı k d h k I sitenin devamı dört sene olan fakülte- ırıncı ata ır mus uk koyacağım yaz- me t ır. senesi sonunda inşası 
ın ır a e o an a ın astaneye a - . . . . . . . . . k B · · · · · 

dırılmıştır. Zabıta da tahkika.ta basla- lerı talebesı ıçın yenı ımtıhan şekıllerı m~~tı · u tes13at ıçın Sular ıdaresme bitmiş olacaktır. 
esaslı ~ekilde tatbik edilmeğe başlana- muracaatlar başlamıfhr. Köprü mühendialeri de geldiler mıştır. 

AT 
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cak ve üniversite ilk mezunlarını vere- Bir sabah gazetesi dünkü nüsha- Köprünün inşaatına bakacak olan şı·şbane 
Galata rıhtımı . cektir. Yalnız, sömestr usulüne tabi ol- sında belediye Sular idaresinin: <<Ütur iki baş mühendis ile montörler, Al- ~ 
Genişletiliyor mıyan Hukuk Fakültesinde imtihan duğu binanın gayrisafi iradı veya his- manyadan şehrimize gelmişlerdir. Köp- •• v 

Liman Umum Müdürü Rauf Man- şekilleri iki senedir üniversite talimat- sesi ne miktarda olursa olsun maaşı rünün dubaları Balatta yapılacaktır. Dun agır '1 
yaslıgit dün Vali Muhittin Üstündağı namesine uygun bir şekilde idi, ve ye- tahsisatile beraber yetmiş lirayı geç- Dubalar için Balatta şantiye tesisatı i- meye d~ 

.. k ı· d ı cak l"'h t t ni teRkilatın ilk mezunlarını hukuk fa- meyen bütün memurların evlerine de lerlemiııtir. Bu tezgahlar, ı'Ierde ko"n.-gorere ıman a yapı a ıs a a e - T b d . T r efi. 
rafında kendisine izahat vermiştir. Bu kültesi vermiş oluyordu. Şu halde, ha- e ava terkos tesısatm yaptınlacağını rünün dubaları bozulduğu vakit yeni- Dün ağır de ki 

. . 'h d ·ı b f k"l . yazmıştır ş· h k şun a konuşmada şehireilik bakımından Ga- zıran ımtı an evresı e, tı a u tesı · . . . den yapılması temin için burada kala- ış ane Y0 u . e 
1 t d ı k ı ı · ı R h müstesna üniversite her itibarla tees- Meseieyı sular ıdaresınden sorduk. Caktır. nın muhake.mes.ın r.A a a a yapı acq yo cu sa onu ı e ı - • S 1 · · .. .. .. · P"'" 
tım önündeki kaldırılacak yol mevzu- ~ü~ etmiş, ~e~mü~ga ~arülfünundan k~ ar ıdaresı Muduru Yusuf Zıya dedi Dubalar İstanbulda yapılacağından Vatman Fahrettın 
u bahsedilmistir. ıntıkal etmış ıdan vazıyetlerden kur- . bir hayli Türk arnelesine iş çıkmakta- murları Hüseyin ~~eti 

B h ~ h 1 b tulmus olacaktır. «- Bu haber doğru değildir; böy- dır mes'ul tramvaY şır 
b~ . udsus a 

1 
azır aknaŞn hr~poMr şul' ~- ' le bir karar verilmemiştir ve verilmesi • b 

tın ırın e top anaca e ır ec ısı- T J d d . Köprünün diğer aksarnı Almanyada ruşmada hazır 
nin de tasdikinden geçiriıecektir. ramvay ar a arıza d e mu~asa~er değıldir. Çünkü mad- yapılmaktadır. Bunlar bilahara fstan· Dünkü celsede 

Ayrıca Rauf Manyaslıgil öğleden et~n lım~an yoktur.» bula getirilerek montajı yapılarak yer- silen ve diğer ayağı 
G .. ı ' tl k d · · · Sı"s yu""zu'"nden geç kalanlar u ar ıdaresinin su tevzi ve isale te~ lerı'ne konacaktır. .. sonra uze san a ar a a emısıne gı- k .1... .. . T ci ve armator .,.,., 

d k 6 şubatta yolcu I · büsbütün müşkülata 1 atınıtı tevsııne devam edılmektedir. Eyüp • Sütlüce köprüsü dan evvelki kazancı 
aıe~çein yapılacak maketsam~·nubanukn ınşa- v d 1 Bakırköyünde de bu cümleden ol- k . . J3ir 

usa asının ugra ı ar mak .. . b' h Eski Unkapanı öprüsünün parça- şahit dinlenmıştır· . 
tertibi j}e mec:ıgul olmuc:ıtur. cakt uzere yenı ır su avuzu yapıla- d ı:t 

"~' "~' Bu sabah saat sekizden itibaren §ehir· ır. larından Sütlüce ile Eyüp arasında bir at mühendisi, ~n 

Altın fiatları 
Yühseliyor 

de tramvay münaka1atı sekteye uğra • köprü kurulması esaslı surette tetkik Yelkenci, armator 
mı§, İstanbul cihetinde tramvaylar fa- Esnaf yardım edilmiştir. Eyüp • Sütltice arası uzun hepsi Mehmet 

Borsada tııhvilatın umumi vaziye
tinde fiat düşüklüğü göze çarpmakta
dır. Ünitürk birinci tertip 22,60 Üni
tür k ikinci tertip 21, 15, Türk lirası ii· 
zerinden satılmıştır. 

s~la ile ~e ~ğır ağır i~le:niş, köp:ü üz: Teşkilatı o~~adı~ndan eski Unka~.nı .~ö.~rüsü- salsiz bir yelke~ci 
rınde hıç ı.şleyememıştır. Beyoglu cı- Eş af d .. t k nun saglam kısımları bu koprunun ku- nın ayda 300 }ıraY1 
hetintıe de seferler intizamını kaybet- n .. arasın a muş ere menf~at rulmasına kafi gelmektedir. sonra artık iş 
miştir. Alakadarlar toprak hattı bo - esasına gore kurulacak yardım teşkıla- y I · k" "1 · k 1 v· • .. • I d'r. 
zulduguv için bu arızanın vukua geldi • tının bilfiil tatbikine bir şubattan iti· h' a ~~ız yenkı .opru erın d urudması, gını soylemış edr 1 

_. . .. . . b . . şe ır p anı no taı nazarın an a tet- Dünkü celse e 
gını soylcmışlerdır. aren geçılecektır. k'k d'l kt Id V d h' ·ı·k 1 . irı 

Buna mukabil altın fiatı hafta için
de hissolunacak derecede yükselmiş
tir. Dün borsa dışında altın 1040 ve 
1045 kuruşa satılmıştır. 

· b 1 H I I ı e ı me e o ugun an şe ırcı ı Rahidin adres erın Saat yedi buçukta da sıs aş amış, azır anan program ge ecek hafta .. h p ld'k "~' r 
.. f ı · d b' · . d 1. . mute assısı rost ge ı ten aonra o- v lmasına kara bu yuzden vapur se er erı e ıraz ıçınde toplanacak O a mec ısınin tas- .. çagırı .. 

teehhu .. rle yapılmış geç kalan vapuı: dik' d 'k d h I h nun da mutaleası alınacaktır. Fakat ru~ma baııka gune , ın en geçtı ten sonra er a azır- . 'ba .1 E .. ·ı S" }:*'- "~' T 
yolcuları tramvay da olmadığı için I kl b I k esas ıtı rı e yup ı e ut uoc:c arasında 

ı ara aş anaca tır. I k b' k" .. h · .. 11·v· · büsbütün vasıtasız kalmışlardır. C . R . A k"' . I . yapı aca ır opru, şe rın guze ıgım 
emıyet eıs ve umumı atıp erı b v d p • d 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ·· ·· .. d k' h f ··dT' O ~mryoca~n an rostun abunu 
onumuz e ı a ta ıçın e ıcaret da- .. w. .. • 

Ku .. çu·· k Haberler d I ak d t k'l"' muvafık gorecegı şuphesız sayılmakta-sm ... a ~op an ar.. yar ı m , eş ı. atının dır. 
· malı, ış ve murakabe hey etlerıni se-

Gülhane l.\lüsamereleri Halkevi Temsilleri çecektir. Mali kısmına üç, iş kısmına EJ kt •k 12 k 
Gülhane Baştablpllğinden: Cuma güniı Eminönü Halkevi Temsil Komitesi bu iki, mürakabe kısmına da iki cemiyet e rı uruş 

saat 17,30 da Gülhanenin beşinci tıbbi mü- haftadan itibaren haftada iki gün Ferah U- reisi seçilecektir. Yeni tanzim edilen elektrik tarifesi 
sameresi ıcra edileceğinden meslekdaşlann yatrosunda temsiller verme~e başlamıştır. Seçilecek olan bu reisler üzerleri- Nafia Vekaleti tarafından tasdik edii-
bu toplantıya teşrineri ricn olunur. Temin edilecek hasılit Halkevi ihtıyaçla- ne düşen vazifeleri fahri olarak ifa e-

Be iktaş Halkevinde Kitar Orkestrası rına sarfedllecektlr. deceklerdir. 
Be,şiktaş Halkevinden: Beşiktaş Halkevln- Bir Adam Elini !\laklneye Kaptırdı Sene içinde bu teşkilatta görülecek 

ı:Ie bir mavayan Kitar) orkestrası teşkil e- Elmadağ caddesinde marangoz dükkft.nın-
dllmlştlr. Orkestra şefliğini Slret Taytur der- da çalışan Aram çalıştı~ı pılanya makinesi- ~ksikler ve hatalar gözden geçirildik
uhte etmiştir. isteklller Için Havayan Kitar ne elini kaptırmış, hastaneye kaldırılmıştır. ten sonra gelecek seneki faaliyete da-
ö~etme derslerine de başlanmıştır. Bir Çocuk 1\Iancala Dü~tü ha yeni ve geniş istikamet verilecektir. 

Gerek Kltar orkestrasına gerek Kitar Alemdarda oturnn ll yaşında Mustafa Esnaf dispanserinin emsaline faik 
derslerine iştirak etmek isteyenler her giın evinde jimnastik yaparken mangalin fızerl- olmasına gayret edilecektir. 
Ilalkevi idare memurlu~na çnrşamba · ve ne düşerek ya'nmış, Etfal hastanesine kaldı- -· · ' ' ' • · • ·-- ' · Sehir ' İ'ı 't • ·-

lsl.lnouı llflfdıqnı ~ ya rosu cumartesi günleri öğleden sonra orkestra nlmıştır. 

şefliğine mürncaat etmelidir. Bir Öküz Bıçak Altından Kaçtı 
i\laarif Müsteşarı Geldi Kesilmek üzere mezbahaya götürülen bir 

Maarif Vekruetl Müsteşarı Rıdvan Nafiz öküz knçmış, etrafa saidırınağa başlamı/i 

dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Sanayi Birliği Kongresi 

Sanayi Birliği iclare hey'etl dün bir top
lantı yaparak ayın 30 unda yapılacak hcy'etl 
umumlye kongresinde görüşülecekleri tesbit 
lle meşgul olmuştur. Bllanço tetldk: edilmiş, 

. okunacak rapor müseveddesi gözden ıeçlrU
mlştlr. 

polis öküzün yaknlanamıyacağını anlayınca 
tabanca lle öldürmüştür. 

Şehir Tiyatrosunda Yangın 
Dün akşam saat 18 de Tepebaşı Şehir Ti

yatrosunda sahne içinde yanan 500 mumluk 
bir ampul perdenin yanındaki bezi tutuş
turmuş dahfldeki itfaiye tesısatile aöndurül
müştür. 

~-h· ~- ~- Tepebaşı 
""' Ir aıya ... osu dram kısmında 

22- ı. 937 
akşam saat 20.30 da 

YABAN ÖRDECI 

Fransıı tiyatro::ıu 

Operet kısmında 
akşam sant 20.30 da 

AŞK MEKTEBI 
Yazan • : Yusuf Ziva 
Besteleyen : Muhlis SabahalUn 

miştir. Bir şubbattan itibaren tatbik 
edileC€k bu tarifeye göre elektriğin ki· 
lovatı l 2 kuruştur. Bu hafta içnde de 
yeni tramvay tarifesi tesbit edilecek -
tir. 

Dün bir sivil 
-Polis tevkif edildi 

Eö:miyet Müdürlüğü sivil polisle; 
rinden Ahmet oğlu ~li çalıŞtığı kısım 
amirlerinin imzasım taklit etmekten 
suçlu olarak- müddeiumumiliğe veril
miştir. Müddeiumumilik kendisini ü
çüncü sulh ceza mahkemesine sevket
miştir. Alinin duruşması hafi ce1sede 
yapılmış, hakim hakkındaki tahkika
tın mevkufen yapılmasına karar ver
miştir. Ali tevkifhaneye gönderilmiş-
tir. J 

deki P - 'll an 
lerini chediyen 

Merhumenin 
doğru mezkfır 
Eyüpte, aile kab 
caktır. 

- .tait< · · opareti 
ZOZO Dıilm••'111 

iştrruıcile 

Pazartesi KadıköY 
Soreyyadn 

BeyoOiu Çlç••1 
operet 3 perde 

Salı akşamı Aıııkttl 
HALIME 

Cildiye ve 

Dr. 
BeyoA'Iu. Ru.t 
aokatı Meymenct 
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HABERLERI 
Babaeskide bir 

hadise 

IDiyarıbekir kale baricine 
doğru yayılıyor 

PAZAROLA HASANBEY 
OfYOR Ki: 

... Tanınmış bir doktor,. bir gazete· 
ciye müıakat verirken ..• 

. . . Eğlencenin de bir ilaç olduğu· 
nu söylemiş. 

Bir kaç 
şehri 

yıl sonra uzaktan bakınca 
görmek mümkün olacak 

Hasan Bey - Hakikaten biribir -
lerine çok benzerler. Eğlence de ilaç 
~ibi ate~ pahasıdır. 

Karş•s~nd 
Yaln.z nokta kafi mi? 
O - Aifedersiniz bay birader 

k d' . . ' en .u~u ~ıze tanıtayım: Bendeniı 
devaırı hukumctten birinde memu· 
rum. 

Ben - Mü~errcf oldum. Bir em· 
riniz mi var? 

O - Estağfurullah sebebi taeizim 
şudur. 

Sizin ceraitte bazı nükat nazan 
dikkatimi celbetti de .. 

Ben - Olabilir.. Gösterin hangi.· 
leri? 

O - Bakın bayım, §U yazının 
içinde bir alay çcnagil.. 

Ben - anlamadım. 

O - Yani çengeller .. 
Ben - Nasıl çengel? 
O - Göstereyim bakınız mesel! 

şu. 

Ben - Ha virgül. 
O - Bir gün değil efendim, her 

gün görüyorum. 
Ben - Onu demek istemedim. 

Virgül, sizin anlıyacağımz adı vir • 
gül. 

O - Daha başka blr çok .. i~e ve 
üstünde nokta, iki nokta, üstüste 
çıkmış bir kuyu çengeli. 

Ben- İstifham işareti mi? 
O - Onun adı öyle mi? 
Ben - Evet öyle. 
O - Bir değnek altında bir nokta-. 
Ben - Anladım, daha bunun gibi 

başkaları da var. 
O - Evet, bunların niçin konul· 

duklarını anlamadım da .. biz devair 
de yazdığımız alelumum lahrirat ve 
sairede noktadan başka bir şey ku1· 
lanmayız. -

Ben - Onun için de sizin yazdı· 
ğınız. yazılar Nasreddin Hocanın 
mektubuna benzerler. Değil başka· 
ları, bazan kendiniz bile yazdığım· 
yazının manasını anlıyama1sınıı 

İMSET 

, 
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Kömürlerin arasından 
fesli iskeletler çıkardı 

SON PO~TA 

[. S1hbi Bahisler 1. Deniz ve denlzcllill :' 

Kahve ve çaydan Büyük harbin do~ 
vaz~çmeliyiz korkunç bir deniz 

Fakat bunlann yerine D ) • 
ikamesi teklif edilen eniza tı 
likör de mahzurludur 

tl • • h----------* Cöçüte iGiarun 1~ Ja701tllmGilım, ~ tdtatlıı.. S. Yazan : Dr. h.rahrm Z•U Goet ı 
.i ~ WilWi .,. Gl'fllt iJitilına oiJa. /JıpJtm oaılı iP-e 6i7 ltD Bundan birkaç gün evvel bir sabah ga 

~ •elirdiı.. O...,.,. oi.Jrı: •Merlwmaı naıl biliniıe~?-.. di7W öliqi zetesinde Hakkı Suha Gezııin imzah bir ----~!!!!~~~~~~=~~~~~:;;~ 
IGJen te:Jıq. elli_,. ..,.,.itepiaadi Jağıttınılı l'Ü.,.,. topralı al- yazı çıktı. Ba yazıda yılda yirmi mi~ 

fmlle ..,..uu ~· oaranJı teUriıte ~ yon liraya yakm ~mmn kahve için 

Y11Z8D : A. Nel• harice aitJ~n acı acı bah•olunu-
ı... .. - ·ıti ~- - taba'L.-'~-- onu .. ~ bir yordu. Bazı mullhazalardan eonra bay Kilimli ocaklarına ~VU1 gı • vasız -.omur A&Jo~U.a w~ • • • _ • 

M- hafta .ı-...:ıik ha t eo konserve haliDde mubafua etmişti. Gezgm kahve yerıne evlerde likor ık· 
fi.Mü ma~ ya lDliD _.:ı:L- • • • d. d 

tameli günleri oldu. Üstüste üç li- zavallı kazmasına ~iki büklüm ram caınnesmr tanıye e ıyor u. 
~:m kazası, bir insanı diri diri &öçük vaziyetim bile bozmam'fb. Muharririn esas itibarile hakkı var. :ltmda bırakmak faciası hep bu ha1 • Ve .. Falta~ nasıl akla gelirdi ki, bir Kahve ve çay cümlei asabiye zehirle
tanın yedi günü içine sığdı. Bu, benim yabancı şirketin elile Havzaya fen (!) rindendir. Aneak çoi yorgunluk za
ayağımdaki uğursuz.luktan nu böyle girdiği bir zamanda, gene eski, fensiz manlannda pek mUTalckat bir zaman 
oldu; ihtimal veremiyorurn. Çünkü, devirlerde olduğu gibi hareket ede • için Excitaut yani münebbilı gibi bir te
bir ocaktan diğer bir ocağa geçişim - lim ve bir adamı göçük altında bırak- sir yapar, yorpnlvğu veyahut uykusuz 
de acılarla değil, sevincler1e Jtarşılaş· mak me<:buriyetinde kalalım ve o a· luğu giderir. y epne fayc:la

11 
da budur. 

mış .bir adamım. Tecrübem btmu gös- ~am da _bizim gözbenüın~,zü~ ön~1~e, ba,:_ Buna mokabil bir çok zararlan da Fransanm ve dU:u:taam ea Mylll..,_ afb ae" H, 1-
te.rdi gmı, çagıra calın !· .. _u_ı~e m ıyereA varchr Hele bir l:lamı - de be, 
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Er.Mı: -'- - öJsü d' · diri gömuldugu mezardan · ço ın gun . _,.~ 
... ~ şinıı.etinin ayagının ~ • b' dn,h ınkmasın. ili 6ft kah~ içmekte olduklannı gö- , Bu hafta aiz oku~ularıma zam;un..t Demek~-

tile meşhur bir ~ühendisi vardı: ır a a çı Bu ı:._ il..ı: . 1~h .. ..ı.. .. ..ı- ı. ...... ıı::uı.nı~ 
"'nnro·· Jıro' G:--.a. c----dan dP.- bu . . m-'l.'ilerden bir k ... riiyoruz. JU&tiyyen doğru değı aır .. mızın en korıkunç deniz sı a ı...._.., \l'll: • ....-..~" e-
om __ , Ua&IU ~- e-- .. Bızım VCJIU ~u go Kahvenin terki filrine ipikle be- ]lizaltı gemilerinGen bab..setleceğim: ~imetrelik top ._ .. ttı 
tirketten geleıı ayDi isimde1d geıw: • çülct.e kalmıştı. Ne yaptıksa, kuJtar - B rad d ·zaı . · · ta ihin • ~esamette de~ 

_r-1--Jlı J' --'- . . 'b' tedhire l... -~uırsa raber yerine likÖt'ün ikamesine itiraz u a enı tı cemısuun r. . . - - . ,.. 
den ayırdedilmek i.çin ~ ıroı. ıua.A IÇlD ne gı 1 ~ v ~ ~ y • y • d fu- den bahsederek birtakım muhterı ısım kündiir ve b!~ . .All: 
diye anılan bu zatın, bir çok defa tec- hepsi dos• çıktı. Onu almak. ıçm ug- edecegım. agmurdan kaçarken o 1 . ih•;. t "bl . ak beyhude mesele ile aJPI"""" .. 

· k" · ..ı- '"' bi · rdınd ı _ı__ E L .J_ 1--'- uk erı. ı.ua arı erı sayar --··--rübe edilm~ şom bir &Jfağl vardı. Tei- ı:aşan yirmı ışı u.: ull n a an ya tu tu mıya.um. vıeruc ço WL çoc b . . k '9temem Şunu Vftıa 3() ~ 
ıd ~ akt .,_,_ b" .. . . 'ddi bir öllim ı~ı.m. . • 1 .. - d l'k" l • be tr yere aşınızı ş~ırme ı . _:_r.ı.~ 

tii için ge i6~ oc a ll'lUWGAa ır <>"' ~ ~a.- cı . . . c;;u~esı ge ve genç er onun e ı or erı seı ·~~ söyliyeyim ki Cihan harbine kadar de- denizaltı ~ 
lüm, en hafif bir yaralanma kazası ~ çırdi Ugraştık, A clidiıı~ çabaladık, bulundurmak muvafılc mıdır1 On ikı izaltı gemisi düşmandan ziyade keıı- ,gıeçil'llrif bir.-_ 
hırdu. alamadık vesselam! on beş yaflanaclaki btı çocuklar .iete•- ~i mürettebatı için tehlibU bir siWrtı. ğır toplu bir 

tııte o sakallı mühendisin Kifimli o· Ben göçük takımmda çal~ıyordum. leri bdar likörleri bol bol bulurlar ve İnsanlar denizaltında, tıpkı su Ds - hangi bir baU1 
caldanna gelmesini takib eden iki gün F:kat inıkfulsızlı~ ba~öster~nce, g~ • bum: JınıHaı. maia alı, ar lana, çok taze tünde imi~er gibi. gezip dola:jznaJl a- çüşebilec:eğini 
1~ üç lağam kazasında sekiz kur - çuitte kalanın bagınnasın~ ınlen:ıesı - obn bünye y, ainiıleriui alkolün tah- sırlarca arzulamışlardır. Bu arzu an - nikbinlik olu~ 
ban birden verdik. Bir İtalyan la - ne dayanamadım;. _ku1ak1az:ı~ı tıka cak yirminci asırda tahakkuk e~ Fakat ~ gibi 
ğamcı, liiamıannı doldururken dina- dım ve kaçtım. Gıttı~çe hafıf12yen. ~- cihan harbi de denizaltı gemisinin ne .zın bir~ 
mit kapısoAma iyi lıirl.efmiyen fitili ğırma!annın durdugunu, __ , s~lerıı:m ,korkunç bir silih olduğunu isbat ey- mileri kafilesı 
dişleri~ sık~kaı Ji.ğam a~ al - artık anlaşılmaz ha~ geldıgını vıe bu!t- )emiştir. Denilebilir ki zamanenin hattı 'ıkıp ta, 
m~ ve zavallı lağamcımn. ianki bir ip bijtün sustuğunu bir gün sonra .babe:" harp zırhlısının iki büyük düşmanı var mermilerile o 
takıp zorla koparı.l:mış gibi kafasım aldım: gittim, cacaba yaşıyor mu?» dı· dır. Biri dü~anm elin~i kendi ben- lerini perişan 
gövdesindcn ayınnıştı. ye direktere, borulara vurchık, ses a - .zeri; yani düşman hattı halı> zırhlısı, .şma ~ir tehlike. 

Ayni gün bir başka hacada bir. la.· lamadık ikincisi de denizaltı gemisi... mal dır. 
ğam vakitsiz patlamış ve altı kişiden Bu kadar yıllık madenci hayatım • · Denizaltı gemisi de başlangıçta tor· Malı!elil 
mürekk.eb liğamcı takımını havaya da 0 zamana kada~- bir eşini daha gör- pidooot gibi mini mini bir tebıe olarak Bugun d 
~ta. H~ -...abnalll, d)rek. bai- mediğimi bir vakıaya phid oldum ve ~\ \\ ll}~ ortaya atılmış, sonra yavaş yavaş te· en ilerid~ ol~r 
ların dan, pas h boru sırtla.rından, yan bir 0 kadar daha yaşıma girdim. 1 ~ \~ '\ ~ ;rak ki ve 1ekiı.mül ederek bugünkü şek sız bahrryesı"' 
duvarlardan toplanan altı ki~inin VÜ· Dışandan ocak içine bir hoca getir· ~ lini almıştır. . denizaltı ku~ 
cud parçalan, küçük bir sepetin için· diler. Hoca...-~ benberinde gel~n bir - Cihan harbinden evvel en kuvvetlı 1 Tue ·rlJlef 
de tolanıvermişti. kaç c~u ci ve ıskaiÇJ. yanık yamk o· ·ve müt.ekamil denizaltı gemi'lerinin ~6 • ~ 

Garib değil mi! Ertesi gün de gene kudular, el açtı lar, dua ettiTer. Hoca; ~ Fransız donanınaıs.ında bulunduiu zan 32. • 
bir dinarnit kazası oldu; ustasına di • emerburnu nasıl bilirsiniz?• diye ö • • . . )lolunuyordu. Halbuki harp gösterdi ki 'it Time 
narnit götüren bir liğama amelesinin lüyü bizden tezkiye etti ve sonra he-! Kahveye yılda yınm. ll).ilyon verıyonaz Alman bahriyesi gizliden gizliye çalı· Busya ~ 
koymma do1ıd\IJ"Gağ1ı amamit ve kap- pimize dağıhnamızı işaret ederek ~ ribatına maruz bıraka"lf olmazlar JDI? §8rak denizaltı gemiciliğinde dünyanın IJ.i ufaklı 78000 
sollar nasılsa •tıet aldr ft o çocuktan, yüz metro toprak altında, ayağım ye- V b ı __ ı_ ı..· . li- ~n ileri mineti o'lnu.qtur. Ve Alman de- imi..: Bir~ 

~~ - da ba k b '-- L- ~ e u yavaııo ya.v8f on..,._ u ır DeV ı . . ·ı·-. . 'L. fn 'li d ..,... oSO • bir gga&pagJn n Ş a eser u,_,.. re rura, vura ıtaltına ..,.,HIU,. L.. . al'- l •ptı'l<!.- t -l!t t pizaltı gemıcı ıgınm AOCa gı z o - ni'\itosu 88 ~~-__....._, 
-~ ~or yanı &O ı 111111\1 eYJJ e ıaez 1 ..:-.~· ld • m- Orasmı bir duvar 5rerek kapadlk. . ; nanmasını bile nası ıauraıınıış 0 .up ne denizaltı 
Ben madeıl işçiliği hayatımda bir padı;k leyi de Janfa ını bugün elin hatırlarda alsa gerektir. hı im ~ 

çok şeyler gördüm. Uç defa ayak al • ~~ amma. ll'n'le • orahnldı Sonra ikram edilecek feyin mutla- Bu üniiıt Je~~isaltı ~ g ~ 
ma i~e çalışıdrea w baea sfuerken ıki ıry kadar ~k bbil 

0 
· la mayi halinele mi olınaaı tarttır.) H~g deıiz silihı «ibi bugünün deuiı- 8~ T:Ue 

.karşımıza kömür yığınlan aramtdan • • Doğrudan doğruya altide tekeri ve a!ltı gemisi de çok terakki etmi.§. teki· 
19 

• 
iskek!tler çıktı. Vaırtiıe, ~ııe ka - Alti çocuklulara akramrye yal.at lok .... aiçia iba.a ebDiye)im) mü1de dev adım1ari1e ~-

3 
• ..,.,. 

]an arnelelerden kurtarılamıymılar Bip (HuiUii) _ Şehrimizele -.e V~ fuadak, «riz. badeaa ıüçiD Daha dhaD hariri devam ederken All· 5b T 
bulunduğunu w bunlann oldaiları köylerde mevc•d altı ÇGCukha ailelere v~naiyelim) f.ia matiab JDeyi ı... manlarm me:ıJıur Doypmd ticaret de- an~ ın 
yerlerde terkedildiklerini i~i~. ll:....-1' ikr . daiıtıhnai• hatlaa- linde tü teY yea..ek ...,__ p1ıa w :nizaJtı gemisi ~. kalkıp tA İtalyan, ... ,',nre·u-
Bu iskeletlerden illisiniD üstünde kul e~ ıra ~ye bab. . . .. bol hol ı..· olan .Ameribya kadar aefer etmq, bu yeDi mından . 
haline gelen elbiseleri ve ba,ı.n...ıa DUfbr. ıı.....,,Y~· •YD' aaa ;,• vıı..m lt~~ -...::, siJibm ioüldıaliııiD p limiiH Glclaia- derecededır:~ 
f~eri bile va-rdı. B1r tanesini öyle bir daa olim ve hupa ha~ bo ~ ço.o ~ltabl ta~. 1lt • teY- .nu isbat eyJemittf. 9 Tane ~ 
halde bulmuştulr li, ~me sık~ığı ha- cuklarm ailelerine verilmektedir. zı edemez -:JU) ~ "baaaaım a Bugün suyun :JÜZÜDe pkıp ÇDdeki 28 • 8atıf 

Genç kız kendisine 
Nasıl lıoca llalamaz? 
Kıurtuluşta oturan Bayan B. D. 

kendi kuUandıiı kelime ile benden 
blı cöğüb istiyor. SöYledili §U: 

Bir kaç yıl 5nce bir gençte tanı' • 
Dllftım. Altı ~ kadar &aYet deldi ko· 
nılJıuk. takat bir gün ortada biç b~ 
teY yokken ooZU§tuk. Altı ay da dar. 
ıın durcluk. Soııra hu genç bir bay· 
ram günü beni aördü; özür diledi; 

- Bensiz o~acağım, söyledi, 
~ de omı Mcribe içiD Di§aD1aı:ımak 
ibiere alttuit- söylıedıitn. lılütee. • 
sir göründü. Fakat bııPa bir te1 ilir
ve etmedi llesimreriDi Mde etmek 
Istedim, abnadı. Şimdi yekdijes:iwi
• tesadüf e1tJ1ı~ koeUijiiyvnız, ve 
ben Jı:e~~di kendime-~= 

Haki"Kati söyliyeyim mi, be,.rtı
ya ~lıpyım mı? Yoha bu genel tı-

nutmat mı müreccahtır'! .. 
Bu okuyucum tanıştığJ ~ 

kendisinin söylediği gibi gayet cid
di kon~ştır. Resim alıp ver -
mi~ kadar giden miina~te cid
diY'!t kalmaz. Bu mibulsebeti gfutüft 
},trtnde izdivan kadar gMiirmek t\
~idi de olamaz. Bir erkek kendi.c:ine 
resfln veren bir genç bzı zewe ofa· 
rak aı.az. tmlrinD!IJ' baluna metres · 
yapar. IGil1'a Idr boaıa atarak ~ 
gider. Bai6ııt tanı iilbftır. Fabt 
nıad~ ki bD defa ,.~br, pm.. 
di batikati .&ylemftte ma1ımr ıör
müyoıum. Jıünasip bir muhiUe mi
nasip bir Jisan1a aırlatınız. Açıkçz 
fikrini .onnuz, teaclüfen ıniisbet •ir şeJ SÜJierse işi zamana bnkma
darı ttedlal haıtedildz. BUDa ımıb
))il al8cajaıız cewp, IJmim falmıiB 
ettiğim Jibi meıft pbak oluna ba 
cençle alikayı derW a-r, bu de -
fa da maziden dera alarak tamşa -
cağınıı Jlllçleıe ıesim ~ 
~iddi ,ariiuir. ~lerhllll 1ir taııui
ni ketidiımr et )'BP'MD'1' irnNn• 
rmı ararsınız. 

iyia tMRIMıMD etmaDif . iizii,m tayu ta~ hava]aııdıraD denizalb ge- 88 lt 

If ik,.... etmekta. ~ _ iziim .. JDf)eri mewut oldalu ~~getiri- 67 Taııe 
yundan maksadım ~nra degildir. Şira Jecek olursa gelecekte denız fılolannın Japon 
da tahammur etmit bir Üzüm auyu- ,yalmz denizaltı ~lerindeo teş~k~l mikdarmı da 
dur. edeceğini söyleyen bır kısım ~nızcıle· 34 Tane -ı.~.~..i 

Bir ~ •ne evnl Paıiee teyahat ıe, i11ı bakışta, hak venoek lazım Je- 80 • J)drıc; 
et... ftlit onda beyne}mileJ :-Jı.j )ir. 

bjiırı · · ~ ~n .. =-..ı- 2888 da~~ • .:h zaman 4- U Tane df .ı make2Ul1D tıpkı . ~ uzeJ'ıı.u.: ' J4M6.l 

ı;::an an .Jiu,ı.üz .,.. aoha ~· ·~= )>iD JOO tonili to ağırlığında. 110 ~etre ı ·. Aimaniahıırcı:taıı~ 
. ~ .. .. .. • ı uzuııluğunda ve iki tane 2(1 sanfimet • )n.psma .-

ettıklerını gormuttum.. S.... da IJun;.. lik top tawan deniıaltı kruvazörleri l•. DostUD'Dl%.___....-
~.Dir iki~ verdin. Ba tif•~ ı~e mevcuttur. . . _ .!tt~ 15 
hiri8i- elyewa& l.t.hal Hdzseaıhha ın. Suyun üstüne çıkıp ıcabında bir diiş ~asınoa ço. 
zesi içki dütmanlığı kısmında mevcut- ınan kruvazörile topcu muharebesini fngiliz balırı}'«! 
tur. Biz d'e 'buna beozer llia te..J' *zar kabu'ledeıN harbe tut~acak. bir kabi- Gelecek 
c•dWü-iz. Jiyette olan ha deDiAltı g~ Da r..ı.-~. 

Hahel.le ~ Ye çaya olan ifıat HYi deniz sil~• ~ .~phn lik Ilir .:ı-.ı~...-
daecuin.JeiA iti,..ı. YRaf ,_.. aa- biiJik iilnıdeıe ~ tallif ::-............ ~ 
~ ,erek iktı.dl ve gen:be Jbmdır. 
~ ı. L-_,_.,_ · ı- -~L aıyük Brita".J.fa bahriyesinde .._. Japacağr%. 
._.. Ilir ~o~ ~.Y-ı m•cıp- o ii&OIIIII'P ,..tı diye anılan üç denizaltı gr-isi 

br. ""-LL-- t.r,._ Zati IL VIII'dır ki bunlar ilk yapıl4ıkları za • 
UUIIUJI"" • UKet .-- 30,5 santiınetre'lik top tapyarlar 

lt..- Ra ib ka.&... aa.U • ciL ' Bip ....,.a s aw--• ~est Lakin va,ingtorı kcmgıesiJiin lt,J .esi klli& 
Ka,•cta. IX1dirildiğine aöıe lacledi • ...mneb-elikten daha bilyik çapt•Jr:i liyetıdc:i 1(7 

JBÜD ,aRtırclliı gibel bir çaddcye An- topJan hattı harp gemilerine UJ.iıs et ... kunuıba ·---· 
talya aylavı R•ii Kaplaaın. -.i ve. ~ üaeri~ ~ ~iiyük pph tGp1u de- Çiialtü ~ 
ıilıın ... Anfalya C. H. P. idue he • m2altı gemilenndıaı çıkaıılJmtbr. ,_..,aır. -...~ 

· ••z•ma · · J500 lira a:JDIDIItU. Likiii bir bai'p V1lkumMta ~ • ettiı_.; 
Jdi JÇJa .. • J>u topları yeniden yerleline yedeştir tiMir .. . 
Bu para ile bu cadde uzerınde modern rnek İngjli.Uer . · ç~uk Qyuoeaiı ka- ılincüeler WJlll' 

bir parti l:danı yapılaedtw.. bilinden bir ilt~ mir olunacaktll' -
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1 
Son Posta , muharriri ile 

lltken - l d.""'. .. l de ". soy e zgz son soz er : 
gıt, Üç ay daha gaşasagdım!, 

tt . 
~ Sadallah, bundan birkaç gün evvel, san' al· 

' ~ erı-GJı~ haatalumuinde lronupnııf, ve din
DernııJti. N eVTuin ölümünden büluı, gün eo-

~ıiuna bu miilaluztı koyuyoru:z. Ne hcuinda 
fiıae ' maaiki iiata.dınm Tahmete lıavufhığa oc 

'CIItlıl'Or. Bu mülalıtJta., Na.ci Sadalla.hın, Neorain 
lotırcı Ytu:Jıiı yazıyı da. ilave ediyoruz. •• 

Sayfa 7 

DünYanın en korkunç 
işkencesi Amerikada 

hapse mahkUm olmak mı? 
* ~----------------~ 

Ilir Am•rlkalı malık6mun l/1aatı : " Am•rikada Iki adal•t 
lcad•m••f 11ardır. Blrlsl malıkemelerdlr. Diğeri de ıardl11an• 
lar. lla/Jceme11ln luıpsi11• luuar verdili Insanı gardl11anlar 

p•lclllt! ölüm• malılr6m •deblllrler , 

-Dünyanın en 
müthi§ işkencesi - f111'11l;i~=--~~~~ 
nin ne olduğunu 
.Amerikadaki sabı • 
kaldara sorar.sanu; 
size muhtelif şey .. 
ler söylerler, kimi· 
maruz kaldığı iş • 
kence şekline na • 
zaraıı, uy.ırusuziuk 
der, kiniisi, açlık ol· 
duğundan bahse 
der bir başkası: 

- Açlık ve uyku
suzluk benim ma .. 
ruz kaldığım işken· 
cenin yanında biç~ 

tir, der, sabaha !ka • 
dar tepeme damla 
damla su akıttılar IIJULL...--..;.;::.;.~~::..ııı::-~~liiilılıl~:ıı-~~.».oo...._..~~ has~esinin d-

b~, lld .. ~ k--t ... l..!!>~rt y_a- Ve ben bu halde kıvranır dururken, o ğaltmak isteyen aaabiye hocaları mı ölüyordum. s· s· h ·-L- • • h el . ~atı.~ ut:S~ şaır ,___ . Bunu dirili'yen mg mg apıı~W~nesının ücr en .. 
'4Q' }i ' ' "-Mfıma geçmış: türettiler bilmem ki) dl)'o~ evresıe ko- _ Aman, diyor. ,.

0
k memnun ol· K başka bir tecrübeli. rayı verdiler ve ertesi günden ı:ıbaren 

•, llaft ~ uvvetli bir ök.sürüğe mağlup olup _ Benim Imfamın saç1annı bir san· de 40 kişilik bir arnele grupu ıle bu-
anga ınutb _ dum. Bugün benzine eni kunu kan yastığa devrilen üstad, hastalığiindan timetre murabbaı kadar kazıdı1ar, 0 - 1unduğumuz yerden 4 mil ötede bir 

. agın gelmiş. Dudakların kiraz kesilmi~. şikayet ediyor. rasını jiletle çiztkti:rdiler, sonra, b~ yere sevkedildik. ~olda mitı:ıl!özlü 
:~ Yetnekıe, kö- Gözlerin de pırıl pırıl maşallah... İki Az evvel diniediğim hikayeyi ha- kaç bit ve bir 'kaç tahtakurusunu bır ,muhafızların ~e~ı:etinde e~:~ımız ":.e 

aı.eşiıı~~ bir olur mu? üç güne kalmaz, turp kesilirsin inşal~ tırlıyorurn, kovulmak korkusile teselli yüksüğün iç1ne hapsederek 0 tıraş ol· a!.~l-~rımız zmcırli olarak sur atle yu· 
~~lŞer, fakat ha lah! niyetine açıla.o ağzımı kapıyorum. muş yerde gezdirdiler. Az daha ölüyor- rutüluyorduk. Muhafızlar atm üzerin· 

~agın Ve· ~onra bu mü Ben, bu kabil basma kalıp sözlerle Vakıa serde gazetecilik var; yani dum der. de gittikleri için onlara yetişrnek hayli 
eııe liaıb~ttn~~~-ini bu avutulacak kadar budala mıyım~ Der· kovulmaktan ürkmemem lazım. Fakat Amerika, her şeyde olduğu gibi iş • müş~~~ olu~ordu. 
~~n iyi y ' 0 u yağ- hal yerimden fırlamışım. ve; ben kovulmaktan ziyade, hassas beste~ kence vasıta1annı bulup çıkannakla Yuruyemıyenler kırbaç y iyor, yol -
j'l!ıh .. !etıa etıeıtıek çıkmaz. - Git, demişim, alay edecek bir kara bir dostu kovmaya mecbur kal- da ön safta gelmektedir. ,lara yıkılanlar sürükleniyordu. 

A ~e e Ve havaga- b k k Bu hafta gelen ingilizce mecmuala~ . Gardiyanlar ölüme :mahkimı ediyor-
~ lnideletin d w .1 aş a mas ara ara!.. manın azahını bir defa daha duyur~ rm birinde Amerikadaki kürek mah _ )ar: 

. ıl taha.nunw eg~ ' Hem ben zaten ölümden korkmu· maktan korkuyorum. Ve susuyorum. kılmlarının bir tanesinin ifşaatını oku~ . Amerikada iki adalet kadernesi var -
~:_. hoğ e e yorum. Çünkü {lairin dediği gibi: O anlahyor: duk. Yazıyı aynen okuyucularımıza dır. Birisi mahkemelerdir, diğeri de 
~~~u • Öksürüklerle «Ben varsam ölüm yoktur. Ve ölüm -Ne olurdu}. Üç ay daha ömrüm bildiriyoruz. gardiyanlardır. Mahkemenin hapse 

ona ckarı söyletmek geldiği zaman da ben yoğum demek- olsaydı? Çok değil sade üç ay... İsmim Harold L'incolndur. 42 yaşın- :mahkum ettiği bir insanı gardiyanlar 
\'~ri duyurduğu ıztı tir.» _ ı!... dayım. 19 35 yılının kanunusanisi nde pekala ölüme mahkfun edebilirler. 

l:.ı~lec~ı~r. Hastane civarında'ki evlerden bi~ _ Yakacıg-a gider, iki hafta kalır- Şikago mahkemesi beni hırsızlıktan 1643 numaralı Con işte böyle ~rfi bir 
~ltd,ı. ~l.ık Var. Fakat d -.~ rinden radyo sesi duyuluyor. Birden dım ... Bendere de doyum olmaz. .. He~ dolavı uzun seneler hapse mahkum ;hüküm ile öldürüldü. A amcagız to 

Ya~ kornisyoncu üşümüş bir insan gibi ürperen üstacl le Çamlıca mehtabı... Onu bir daha etti. ~ l puğundan sakatıanmış yürüyemiyor -
do!d ne:~ ~irbenn:uha· san'atkar, zile basıp çağırdığı hemşi- görerneden öleceğime öyle yanıyorum Hüküm tarnamile adilane bir suret- du. 

Urt..._,ta ımle, kı' ! te verilmişti, eğer işiediğim bütün .suç· Gardiyan: . 
·b~ n başka hiç reye: lar meydana çıkmış olsaydı daha bü~ ı -Numara mı yapıyorsun? .. Musı ~ 

b~~ze_ tecı· •ıe ko- - Rica ederimi diyor ... Şu balko~ - !!... . • -· h k kt 0 b d fil · · · den mamul ~ ~ · yük bır Ce7.a yıyecegım mwu ak a 1. et herif de i, _ve- sınır.~ .. 
Uzv· lı ki, hastalı- nun kapısını kapatın! - Adalar ne güzeldir şimdi ... Her· zamanlar 1slahı hal elmegc karar ver-ı ;kamçısını adamcagızın yuzunde şak ~ 

F'akat1YeUnde konuş Ve hana dönüp, sinirli sinirli jlave kes oraya yazın taşınır ... Fakat ben A~ miştim, cemiyete karçı iyi fikir1erle 1 lattı. Bu da. yetişmiyarmuş gibi şid • 
Qaııa faSUsturulınanın ediyor: dalann kışına bayılırım 1 mütehassis id im, fa 'kat bugün maruz 

1 
detli bir kroşe ile adamcağızı nakavut 

~. ~bUir;ıa ezmiyece- - Bundan zevklenenlere -şatJıyo- Onun tavana dikilen gözleri yaşlı. kaldığım işkencelerden sonra, artık bu ,etti. 
....,tna.n ara~ı-~ rum. Radyoyu ben tıpkı, içine milyar~ 0 söylüyor, ben susuyorum. Vakıa cemiyetin b ir düşmanı kesildim. Size Canı yanan Can, yere yıkılırken diş· 

bit in uuanuş, yap larca arı konulmuş bir kovana benze- serde g~zetecilik var. Yani susmaya a- şu kadar _söyliyeyını... . . ~erinin ~rasından bir küfür savunnuş-
~al~_:Kır;ık _YÜ· tiyorum. Asri bir arı kovanıl.. İnsan lışık olmam lazım. Fakat hürmetle se~ - Hapıshanelerde sızın fena adam tu, gardıyanbaşı, yerde cansız gibi ya· 

~lClS.ı iht h 1 d " 1 k · dı'vecegı-·niz bir dnsan oldum. tan ada_ma bir tclrnıe vurdu: ""llha dolu KiınblY_ a_ç onun müt iş vızı tısını ın erne ıçin vilen ümitsiz hir hastanın, tıpkı bir gu"n J B ~ Cehenneme gidiyoruz: - ız ıne yapalım, dedi, kendi idam 
t .... _ı~·ı .. _

1 
ilır para veremez fak~t dinlemekten kur· sonrak1' hayatının programını anlatan h dd k 1 h"k .... k d' · ı d ~PS c. ~ Umumi hapis anede 1bir mü et a - u munu en ı ımza a ı. 

lle kada Illanın tulmak için olanca servetini ııözden bir insan sü.kunile ölümünden bahset- dıktan sonra, :sözde bize rnükafat ol ~ Cona amerikalı gardiyanların sik sık 
r zaman (;ı karabilir 1 m esi :karşısında susmak... k üz.ere .açık !havada çalıştırılınağa tertip ettikleri işkence yapıldı, topuğu 
korkusile 1 ma h · · ı· d Yanlış anlamayın ha ... Orada oku- Fakat buna rağmen o söy üyor, ben g"' derildik mahkUmlar iç.in ayrılmış bir 'kat da a şışmış ı, uvann yanma 

~ı.r· evde kaldı... yanlardan, çalanlardan çoğunu dinle· susuyorum: t::ıaıarda ~ira:tıe meşgul alacaktık. bir kahve iskemk1esidkloydB~r, v~ Coh~ 
halde .•. Bir rnekten doyumsuz bir zevk duyarım. - Çok değü ... Üç ay daha yaşasay- Şu aralık ınusaade ederseniz şunu onun üzerine çı ar .. ı ar. ır saa .""' 

1 

taPa.rlayıp ya- Fakat radyoda.dinlemeye tahammül e· dım 1 da söyleyivereyim. Bize işkenceyi ya • saat... 'Üç saat... Dort saat ... Sekız saat 
3'tiı~, M • c N 5 panlar e'kserivet~e ikinci, u_· çüncü sınıf orada kamçı tehdidi altında tuttular. 
N~~ demiyorum. Yalnız es ut emilin se- . • J 

~ii~ .. t ~-ın başkaları ai hoşuma gidiyor. Oğlan babası kadar Olumünden sonra gardiyanlardır, yaptı~lan l.Şlerden do- Con 1nliyor. . 
"-...ı.ıt "UIXlarl layı bazan başlanna ış te açılır, fakat - Ayakta durarnı yorum, bana 1Ş • 
~~~ Yaln atmdan tanbu.r ça:lamıyor amma. babaslından Udi, bestekar, ~air, bir kelime ile onlar bildiklerinden şaşmazlar, siz u~ kencelerin en müthişini yapıyorsunuz, 
~~bu-~~ kendinıin jyı' ,...n .. r~hyorl - tı• bil' .:.:--~ 

0 
~'""7 ·r- san·atkar Nevres: sakların efendi oldugunu ıç ır mi· ):lıeni öldürün diyo~du. 

bit r•_iç kitnse :nola- _ Bu .. kadar ko~uşın:~nın . yo~gunl_u- _ Çok değil ... Üç ay daha yaşasay- ~iniz? Uşa'klıktan yeti,Şen efendiler, .ha~ Nihayet dayanamadı, ve yere yıkıl-
t: ~nla 1' tara- gunu, uç be~ dakıka su ren bır dınlen~· dım! diyecek kaCiar hayata yürekten kiki efendilerden çok daha cebba.r o- dL Çekeceği çile henüz dolınamışh, 
~t ~le~1mış le gideren Nevres, sözüne ayni mevzu- bagw lı bulunduğu andan üç gün sonra, lurlar maruz kaldıklan muameleleri yüzüne biraz su se!ip'tiler, fil sinirın • 
· ·~ı L ' ol- d d di hacı·ı ' ..... zivetleri faizile muhatap- den mamul kamçı tabanlannda şak1a· ::- qısaıııar a evam e yor: evvelki gece aat üç buçukta öldü... vu " 

"'....._ otlce 01~ mu H lb k' -ı . ani d "Id'" u __ ~ larmdan çıkarmak isterler, işte gardi • dı, tekrar iskemlenin üzerine çıkardı -
"''"ll """ ~ UYorlar. - a u ı, saz, aag am ıns arın Evet ... Nevret e o u. ~ıuuauıede .. ıecı · Sö'zl · - ha ı ~~~"'.ılğa k yanlar da oy ır. en mun sıran ,.ar .. . 

... ~~ · ~-'llltıl d alkabi- ainirlerini bozmaz. hasta insanların si- o söylüyordu, ben susuyordum. Şimdi mahkwnlara geçtiği için onlan elle - Bu manzara la ra nefretle bakıyor • 
t1ı at.l.. : &! Q İ k • 1 • • d" 1 • San L • h be •• 1" di ~ lQ di~... a - nır erını _ uze tır. .. a :oenım_ met ur 0 susuyor, ve n soy uyorum. rinden geldiği kadar ezmeğe çalışır • dum, bir gün tarlada çalışırken, gar . • 

tt~ lldiri, t.J . doktorlugumu anlatayım da dınle... IMeğer biçare .an'atkar, ogünkü sü~ [ar. yanın .biri durup dururken sırtıma_ bır 
"""etler· d~~ıyefin- Kadıköyünde, tanıdığım bir aile- kütuma mukabil bana, ne uzun bir ko- Neyse evet 'Uı;lu mahkumlar olduğu- kamçı vurdu, ben fena hal~e asabıleş· 
• 1 tlll " d k · '\ k t tah ül edeme ' agına nin genç bir kızı var a. nuşma sırası verece mış r muz için zirai hapishanelerde çalışmak miştim. Ha are e amm · 

rlanCltiı Kızcağız arada sırada buhran geçi- Cerrahpaşa hastanesinden telefon üzere naklediliyorduk. ben otomobile ~im. . 
~ a..~~ir aa~ :0.~ görü- ri_r •. el_ine geç~ni. ön~~e çı~a.nı kırar ge· ediyorlar: .. .. • . . bindim, otomobil altına tekerlek kon· - Bir hırsızlıktan buraya geldim. 

t()r,·t'-<.1 !Yar. 'b•· ~1eıne- çırırdL Kızcağızın sınırlerını Bromürle~ -Bay Nev.res o1du, cenazesını kim mu~ b ir h apishane höcresi gibi idi. Bir· F.akat bu türlü ımuamelede devam e -
~ •... denbire sert bir ses duyduk. derseniz korkarım ki .şu eı:erimle bir 

~Ili · \>~~ V rile ya.tlJtıramıyan asabiye mütehas- 1caldıracald _ Başınızı uzatmız . . . Biraz gün sizin canınızı da çalacagım dedim. 
'ttı e&e kal. sıalan oe derlerse deainler, ben onu ut~ Ben bu auale evvda hıralamyo- sonra baş1anmızın üzerinde de - Tabii çok büyük bir cinayet işlemiş· 

~ .... . ~ l'a.kııı ah~ la teebri ettim. Mızrabı tellerde gez- rum. !Bu suali evveli, telefonun ö~ür mir bir boyunduruk 'kenet - tim. derhal beni aldılar ve sol elimi 
~>.~ ~ ~rınıa dinneye b~lar başlamaz, o k.udurmuf ucunda konuşan me~urun 

4 

gafletıne lendi, ellcrlm arkadan kelepçelcndi, a- ;mengenenin !çine soktular, ışte görü · 
."'tilli {\l~ hıJ'S. difi kurt gibi kız, kuzu kesilird.i. veriyorum. Ben sualı e~~ela, soranın yaktarım mengenelerin :içine .kondu. yorsunuz, sol elim tarnamile 'Sakat kal· 

aibj ltdıttı ;!t Yabn Halbulci {limdi musiki, ibir meyhane Nevresi tanımayışma hukmederek a~ Bu vaziyette zararsız lbir mahluk ol - rlı . 
b. d.. · raL t V t" ·· · b · d'lmı'ş ti B' g·· n kolav nı b ld V d" 
IQ(t ~ : de~ikl· ~~:a si- mezesi haline geldi. vunuyorum. e resep on.ı yerıne ıra- rnam temın e ı · ır u " l u um. e o ı · 

d,.A..~i•• bir 
1 

ı. Cörüw 1nsan, biT nağmeye bin falso sığdı~ kırken ; . · Ortada \bir gardiyan oturuyordu. O · yardan firar ettim. Ben nemli höcre • 
.. 'ıt:.. ,.ır.. ıtellli'- h d ta.'] h k 1 tomatik mitralyözün .içine kurşunu sür· ler in içinde yasamarrı. Amerikan ,rrar . 

l ':'-"\;ı.._ ... eoı .. ,_ '~ a- rabilen musiki esnaflarını din1edikçe, - Yarın, ıyorum,. or a: ıra_ ı a- h b h "'~ı:y ~la d k ka dü ve: diyanlarımn vah~i saltanatlarına ter • 
~r .ı • ~ta'J r aayı- buhranlar geririyor, eline geçe.ni, önü- cagwını sandığı cenazenın peşın e ı · 1 · · \... .Ila 'll~ij )' ıt ar

1 
:s kı d w l - Bunu siz do~t arım ıçın ıl\.u na- cih e derim. Bu uşaktan efendile~en za· 

iilld 4 ~acılara ne çıkanı kmp geçirmek istiyor. Yani labalığı görünce, r ıgı potu an ayıp cağım. dedi, ~çinizde bir kıpıvdıyan o- limlere şimdi ifena halde düşmanım. 
trı a~\r Yorum. lc.uzu ıiken :hırt kesiliyor. kızaracaktır. . . lursa beynini yakarım. Allah k imseyi Amerikan hapishanew 

çıkıyor. Bu rnusiki esnaflarını, müşteri ço· (Devamı 12 mcı sayfada) Vardığımız yerde bana 1846 numa - lerine düşürmesin 
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«.\çık göz hırsız, ev sahibini bastı • bi bu yağlı müşteriyi elden. kaçırmak.' 
rır» derler. Eğer açık gözler sade hır· tan ürken mal· sahibi de terzi gibi, ke· 
<;ızlık etselerdi, ve yalnız ev sahible · fili:, kontratı, peşin kirayı akledernet 
w:ini bastırsalardı bizim -gibi birer di· den anahtarları teslim eyliyor. · 

Manzara hakikaten müthiş, yi 
fazla bıçak ürpertici bir sür' atle · 
Işte bu sigara kağıdı bobini. Şurada üstü yazılıyor. Kağıdı gözden 
Artık tütün/e kucak kucaga geldiler .•. Bakın, bakın kağıt tekrar .. 

artık guvarlaktır. Içi de tütün dolu ... 

kili ağacı bile olmıya~1ara tasalan • O lüks otomobile sahib (!) olan, öy- 1• 
mak düşmezdil . le mükellef apartımanda oturan, o kı- 1 . . Jıı~ 

Fakat caçık göz•, ckısa günün karl lıkta ve .o edada· müşteriye, hangi mo· çtiğiııiz tütünler muhtelif makinelerden geçtıkten sonra sia-ara haline sok
11 

• di 
az olur!• diye, cdamlıya damhya göl bilyacı kredi ıaçmaz? Hangi radyocu,· . Havada muazzam bir hışırtı var. Ha· - Siz sade bıçakların başında du· ri tütünü, diğeri 1<a~t1~ 
olabileceğine• inanan ·adamdır. an ten tesisatı için beş pa pel istemeğe ,ni büyük ormanların sıcak yaz günl~ ranları sayıyorsun uz. Halbuki yukarı· liçüncüsü de miitebJ 

Onun için bir me7.ar "taşi1e bir pır - cür'et eder? . rinde bir öğle uykusuna dalışiarı olur. da çalışanları da bir düşünün. Onları rinde aralık aralı}( tıtB' 
Ianta ~ arasında, bir metro ıleefen A)rni minval üzere beş papele ku • Yaptak kımıldamaz. Fakat kuru yap· da hesaplarsanız, insan adedi· tıpa tıp raları iki tarafı ta 
bezile bir top tafta arasında fark yok- r.ulan bu 20 bin liralık tesisat, her Taklar;üstünde sürünen hayvanların çı ayni olur. tel kafesle örtiilii 
lur. türlü, açık gözlüğe müsaid sayılahi • . kardıkları hışırtı duyulur. İşte havada Kıyılan tütünleri küçük küçük san- yor. fJt'. 

O, sade yolunacak nesneyi seçmek· lecek kadar zengin bir dekordur. ,ki muazzam hışırtı buna benziyor. dıklara koyuyorlar ve bu sandıklara ko Ci~~r;ir 
te değil, yolunacak insanı seçmekte O kıratta yaşıyan, 0 kılıkta, 0 ka • , Tütün inhisarının Cibali fabrikaları yu1an tütünlerin , hava alsın diye, orta imalat müdUrU 
de miişkülpesend davranmaz. Jıpta, o edada adama, hangi tefeci a • ,nı g.~~~yoruz. · larında birer çukur bırakılıyor. - Baylar şu and~ 

Bu bakımdan, bir patronla bir a. -. lacak lı olmak istemez? Tutun harmanı kısmındayız. Etiketler... lunuyorsun uz. d~ı~r# 
rneleyi, bir milyarder1e bir metelik · Açık göz, böylece kurduğu dalave • ı Tavandan inen bir oluktan tütün bal imalat müdürü: mza hemen son baı# 
sizi bir tutar. O bir nevi dolandırıcı • re tezgahını, titiz bir fabrikatör itina· yaları kayıyor. Yanımızda imalat mü· - Tütünleri bu halde hemen işieye gelmesin. Burada 
d.ır ki, kelepçeye müstahak bilekle - sile işletir. Ve Alinin külahım Veliye, dürü Hüseyin Rıfkı izahat veriyor: meyiz. Havaya ve mevsime göre 24 sa- ce ımış. 8ııi1 
rınde altın kordon bulunur, sehpa ipi· Velinin külahım Aliye giydirerek, i - ı - İşte görüyorsunuz. Tütün balya atten 48 saate kadar dinlendirir, kuru· Müdür, iki cigıır~ 
nin ilmiğine giresi gırtlığında, Mek - rad ve akarı kimsece malum olmıyan )arı yukarıdan inince açılıyor. Bir kere turuz. Bakın, her sandığın üzerinde lağıma, diğerini s~·Jitıl 
sika ipeğinden kravat taşır, ve hapi • bir mirasyedi refahı sürer. ,elden geçiriliyor. Sonra... muayyen birer etiket var. İşte okuya· tırdattı. Aptal de~\1i!l 
sanede kuru ekmekle çürüyesi gövde- * , yürüyoruz. lım: Bu tütünden Yenice cigarası ya· henüz ıslak, han~ısdıfll 
sini devlethanede Rus havyarile şişi - Onlara, bir czayıf darnarlar kaşifh Iki yanımızda asaba dokunan yek- pılacak, bundan da Serkldoryan. ğunu şıp diye all ;ıı 
rir. de diyebilirsiniz. ,nesak hışırtısı ile yaprak tütün akıyor. Tiitiin paketleri - Burada kıvıı ·ı 

Yani o insanlardan hakaret yerine Çünkü, hiçbir pehlivan, yenmek is- ,Sırtlarında bir örnek yeldirmeler, baş Cigara dairesine geçmeden evvel ge· ambaH1ja sevkede:ı de~' 
iltifat, istihfaf yerine itimad, istikrah tediği rakibinin zayıf tarafını bulmak- .!arında her şubenin ayrı renklerini ta- lin size tütün paketlerini göstereyim. Ambalaj dairestil ,-t 
yerine itibar görmesini bilen, başaran ta, bir açık gözün, yere vurmak iste· .şıyan başlıklarla kadı_n. işçiler tütün Şimdi girdiğimiz dairede de sıra sı· de külahlı cigıırala~~ıı 
bir dolandıncıdır. diği ibr enayinin zayıf tarafını 'bul • yapraklarını elden geçırıyorlar. ra makineler var. Bir tanesinin ba!iın· buçukluk cigaraııır 

Zaten ona cdolandırıcı• yerine ca • makta gösterdiği ustalığı beceremez. . . Elden geçirilen yapraklar muayyen da zayıf bir kadıncağız oturuyor. Tah- hıi o'lanları işliY~r- iiÇ . 
çık göz• dememizin bütün gizli hik _ Kimimizin ıstırabımızdan kimimi • bır yerde tolanıyor. ta bir oluktan makineye tütün sürü · Bu rnakineıerı~ t<Jı· 
rneti de buradadır. zin sefaletimizden, kimimizln merha· Bundan sonra söz genç eksperin: yor. Makine bir taraftan paket olacak oluğun iki tanesı y)(~ 
Açık göz, insan biçiminde bir fır • metirnizden, kimimizin işimizden, hat- • :-:.Bu tütünlerin. n:uayyen bir for • kağıdı büküyor, bir taraftan üstüne cigara sürüyor. ~J:ııs 

. sat. fa~rikasıdır. Dudaklarından hiç ta i~sizliğimizden istifade eder. ,tn ulu vardır. Hangı cıgarayı işleyecek- lazım gelen yazıları yazıyor, tütünü a· cigarayı tıpkı kU 
eksılmıyen yaldızlı püroyu ben, işleri Ona chacı yatmaz, da diyebilirsi • sek, onun harmanına mahsus cins cins lıyor, ağzını kapatıyor, bandro11uyor. gibi kağıda sa_rı~~rit~ 
tıkırında bir fabrikanın bacasına ben· niz. Çünkü açık gözün, kendisinden tütünleri evvela gördüğünüz gibi ba1ya Rchberirniz: Makine gıbı ı\ 
zetiri.m. daha açık göz biri tarafından yere vu- )arla getirtiriz. İşte görüyorsunuz. Bu - Bu tütünü tet~zi eden işçimiz çok Makineleri geçtı · 
Açık gözün, darı dünyada bir dikili rulduğu vakidir. Fakat yere vurul - ,yığın Yeniceye mahsu.~t~r. Şuradaki ustadır, dedi, eli hiç şaşmaz, her pa· yerini, ekserisi 

ağacı değil, bir ekili tohumu bile yok- muş bir açık gözün bir hacı yatmaz ,Bafra Maden. Bakın, tutun burada bir kette 25 gram olacak değil mi? İşte her aldı. Bınada 
tur. Açık gözün bir şirket1e hissedar· hı7jle dirnedik kesilmediği görülme • az nemlice. Eğer çok kuru olursa dağı paket yirmi beş gramdır. bakamıyorsunuz .. 
lığı değil, bir müessesede aylığı bile miştir. Jır, ufalır. Şimdi bu tütün harmanını _ Kaç senedir bu işte? birer makine gibı 
yoktur. Fakat yazı Adada, kışı Şişli- Ona bir hadiseler komusyoncusu ;kıyma makinelerine sıcak hava boru - - On bir sene! lar gözleri o kadar 
de geçirir. Otomobilden inmemekten, da diyebilirsiniz. ,larından geçirerek yollayacağız. - Yevrniyesi ne kadar?.. nızı ayırınanız ı 
kunduralarının tabanlarındaki par • Milli bayramlarda, bayrak bezi ih· , Sapsarı, kahverengi, kırmızı, daha - Bir lira!. Paketi açar aÇ~a 
laklık bile kaybolmaz. Günde üç defa tikarını akletmek ona has bir rnari • ,kırmızı yapraklar içiçe dö~emedeki de Yürüyoruz. la yüzünüze gi.ilU 
esvab, ayda jki defa radyo, yılda dört fettir. Büyük donanmalarda ampul fi- Jiklerden aşağıya gönderiliyor. Tömbeki dairesi. s islıkzyy5ö . i ,S 
defa möble değiştirir. atlarının yükselmesinde gene onun ·Elimi bıçağın altına uzattım• Buradaki imalat büsbütün başka. sıl istif edildikletıP 

İşe girer~ken işlettiği bütün serma . parmağı vardır. , Merdivenden inerek tütün yaprakla Ustabaşı dut pestili gibi küçük küçük ceğim. 
ye, başındaki tüylü şapkııdan, sırtın· Onun kafasının içi bir akideler gar- rını takip ettik. Son hasarnağa geldi· katlanmış yaprakları göstererek: Yalnız şu kadllf 
daki kürklü paltodan, rnanikürlü par- dropu halindedir. Ve akidelerinin gar- ğimiz zaman çok nazik bir zat olan ima - Bazı keyif ehli tiryakiler: Tömbe çiler, günde 3S~~erı 
.maklarındaki sahte taşlı yüzükten ve dropu, esvablarının gardropundan lat müdürü: kilerirnizi kıvmadan satın, kendimiz di mış. Daha acernı ·ş 
podüsyet cüzdanındaki beş papalden zengindir. Sürmesinde her milletin , - İşte bizim giyotini~~z! ~edi. !ediğimiz gibi kıyahm! dediler. Bunlar Bu iş götürü işJl'l~o-1'· 
ibarettir. bayrağı, kütübhanesinde her nazari - , Manzara hakikaten mut~ış! İki ta • da böylesine mahsus. Amba1ajını ya - kuruşa doldurulU) · 
Açık göz, beş papelle, hususi plaka- yenin kitabı vardır. ~~fl,ı yirn:ı_i~~n fazla bıçak urpertici bir par, piyasaya çıkarırız. Cigaranın kaliteSI 

]ı bir taksi kiralar. Ve şehrin en lüks Yerine göre bayrak çeker, yerine :;ur atle tutun kıyıyor. Bir metre uzunluğunda bir cigara tıkça iş daha ya"~Ş· 
terzisine dayanır. göre kitab açar. Elimi .bıçağın aHına uzattım. Benim Bir daireye daha girdik. Burada tek Ir yürüyor. Bur
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Siz şehrin en meşhur terzisi olsa • Hiç bir mesleki yoktur. Her meslek- ,gibi eski bir tütün tiryakisine, zevki- nik giyotinlikten kurtulmuş. Makine • Binaenaleyh çalış' 
nız, kapımza hususi otomobiUe (!) ge· te mütebassıs geçinir. Avukat değil . Jli çoktan unuttuğumuz uzun kadın ler daha inçc, daha hassas. Yaklaştırn. yorlar. ~ 
len, Basil Zaharofun tek varisi gibi dir. Fakat yüz liralık davadan bin li- saçlan kadar yumuşak ve sıcak gelen imalat müdürü .Hüseyin Rıfkı bıkma- ·r 
konuşan, ve manikürlü pannağında ra çıkarmanın yolunu bilir. tütünü avuçladım. Hafif nemli, güzel dan, izahai veriyor: Şimdi başka b.

1 

fındık boyunda bir tek taş bulunan Doktor değildir. Hasta soyar. Mi _ kokulu saçaklarına baktım: Yukarıda • - İ~te bu cigara kağıdı bobini.. Şu P.uro cigarasile pı~ 
kalıbı kılığı yerinde bir müşteriden mar değildir. Doktor soyar. ki tütün yaprağı, basit, çirkin ve za· rada üstü yazı1ıvor. Şu yapıştıracak Pipo . tütünÜ f. 
kaparo, kefil sormazsınız a? Vapur gi~esinden bilet isterken öyle Yalh idi. Şimdi insan elinin ve insan maddeyi süren alet. İ~te kağıdı gözden Türk delikanlısı. 

O da bunu soracak ferasete sahib hünkfırane bir edası vardır ki: zekasının en mükemmel eseri olan tek· kavbetliniz. Artık tiitiinle kucak ku • mış. Bu iŞi. eV\'e~:0i! 
bulunsa, terzi değil, caçık göz• olur~ _ Paso! dediğini sanırsınız. niğin barikulade bi.iyüsiy'le nefiskşi- cn~a geldiler. Şu demirin altında sar- yaparmış. Üç 

5 edeıı 
du. Zinhar küçük hadiselerden, küçük yor, adi tabiilikten kurtularak asil bir maş dolaş oluyorlar. Bakın, bakın~ağıt yapıyor. Üç serı 

Bizden altı kefil arayan ayni terzi, işlerden, küçük ki~ilerden, küçük ga· şekil alıyor. tekrar !töründü. Faka~ artık yuvarlak beş artmış. . de 
açık göze altı temenna çatıp, altı ta • yelerden, • hele para işlerinde _ kü • Başka bir alem tır. İçi de tiitün dolu .. Işte size bir met· Masanın üzerıil J3il' 
kım esvab birden biçiyor. çük rakamlardan bahsettiğini duya • Yeni getirilen makincn!n ön.~nde re uzunlu~unda bütün bir cigara!. kutusu duruY~{'tiltlö' 
Açık göz altında otomobille kiralık mazsınız. durduk. Bu da bir başka alem. Oteki Giindc yarım milyon cigara dım. Hayret! us 

apartırnan geziyor. Dalkavuktan farkı, dalkavukluk e . bıç.ıkların kıydığı tütünü, yukardan a· Gene takip edelim. Şu hiç durmadan var. rıı' 
Apartımanı gezerken: derken. dalka\•ukluk ettirir gibi gö - şağıya jnerken havalandırıyorlar. Btı çalışan yer, cirranı.1arı rnuayyen boyda - Ya.hu! Bu ~? 
- Uşaklarım nerede yatacaklar? rünebilrnesidir. her işi kendisi yapıyor. Fakat dikkat kesen makas. İc;te bu makine bir günde imalat miidi.i~U 

Hizmetçi odası konforsuz! kabilinden Onu borç para isterken görseniz, ettim. Eski bıçaklarda bir kişi çalıştı· yarım rnliyon cigara yapar. - Tabii, dedı. 
kelamlar eden açık göz. terzi gibi mal borç para veriyor sanırsınız. ğı halde ycnisinde.tam dört kişi var. Günde yarım milvon cigara yapan karmadık. 11 Jl 
6ahibini de önünde eğiltiyor. Ve bitta- l (Devamı 12 ir.~i sayfada) Seb~"bini izah ettiler: makinenin başmda üç kızcağız var. Bi· (Devan1t 
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SON 

~! .. Titanik 
g~ n-., __ . A 

nasıl batınıştı? 
~ii§ ....... vcuıesı tlas Okya· 

psuıaruu kanştırarak, 
ırıı Pını yanarak ve 

'l'ıta11;ı~eıtiıde ~ neşe ve §etaret 
r. ı.ıı; d'· ayıyordu 
~arbe 0rt g\in • 
l\ doa.... den beridir rotası· 
~~ o·~ Çe . ı 
d ı &akin \Ttrnıiş bulunuyor • 
Utııı.~ ı sema b O>"!tlUk h erraktı. Havada 

ı oşa giden bir serinlik 

ilkbahardı. 
~h, ınam.. . 

.. ordu. Gu o• ... ran e yoluna de-
~ Erns rurdan adeta kabına 
' hıksu a1i arasınd b" .. ıtı.ı , en a en uyu 

.\ ~ tayrası Yollusu idi. İşinin ebli 
krau vardı. 

adaııı ardan b . 
131 larıııda~ ~.l'Juva1ardan ve 
.. 6 Yolcu ta 

1
l'llUrekkep te "ta -

J\tı geminin b ş ~ordu. 
~a as Ok.yan u ılk gençkızlık se· 

l)laea~alayac~SUnda milleri sür'a· 
tL " a§acak, bir merha· 

be .kurnPan 
tldir, kır~asının, uzul) müd-
daigaland 1~1• .s~yah zafer bay . . 

ır~ıgı Moretanya ~ Titanik yarım dakika kadar suda dikildi, kaldı, sonra ..• 
ın €ernisin · ' rakıp bir kumpan a · lı\'afiak ın nasıl mu ff k Y ,rak ve heyecan kaynağı oldu. Eşl~re, . Y.ardiyadan bir. ses yükseldi: 

1Yete uı~.,t • va .~ ıyet • dostlarına vira telgraf yağdırdılar. «Önümüzde buz var!• 
:-:i ıgını gorecek - · · · .. bir · Bu sırada, cKalifomiya• gemısı go· · · Bir el telgrafa yapıştı: S top!.. Ve ba· 

gib~ ~~Vaffa1tıyet . . · ;ründü. Telsizi, cCape Race• ist~onu· ,zı kumandalar verildi. . · 
~ldılla ır değiı mi;ı~n~sı •• ha· ,nu kapattığı için, Titanik'1n mürsilesi, , ·Muazzam tekne, bu ·müheykel kitle· 

ia il t b_Pırıtdawo.aktol} ~~~a (bt) ,ckapa! ... • diye emir :verdi ve ~alifor- ,den ancak be~y.üz yarda kadar uzakla· 
artı~ ıten gemiler' a 1 ı. jlliya bu emre itaat etti. şabileı:ek· yolunu değiştirdi. Pervane • 

0laıı \ta sayılı idi, ve ın, ~uıaffe~ Gece, dondurucu idi. Mehtap görün· ler dönüyor, dönüyor, saatte 22 mil sür 
ı~ ~~lann Çağı b so~ e~elerı .müyordu. Deniz zifiri karanlıktı. Ge - atle ilerliyen 5~,31 O tonluk geminin hı· 
lng·1~san 1912 ... a~~o; u .. minin yalnız kıçında, katettiği yolun zını k~smeğe uğraşıyorlardı. Makine • 

~tni kal ~z kilisesi pa ~~ erden ,izlerini gösteren soluk ve hafif parlak ler homurdanıyor, ve gemi ancak pek 

6 
iiQhi ~ıbine Yakiaşa P~ arından bir iz vardı. Ne dalga, ne köpük, ne de ,cüz'i olarak rotasını değiştirebiliyordu. 

· •30 <i:ı~ u nınası nı tek~~f ct~maat- p.y ... Hiç, hiç bir~ey yoktu. ,Lakin 5 00 yardalık bir mesafe yarım 
""' ı o k ı e tı. Ve y d .. · 1 d' ·· d k'k d k t ı b·ı· d' T't 'k i a adar, İsko alı bir u~asın a tun:.mı~. ~.an var ı ya no· . a ı a a apa .ı. a. ı ır_. ı .. ı a.nı. ne za· 
ğ~ Y~nOda çaldığ çy betçisı, Kaptan koprusunde uyuyan za manında mevkıını degıştırebıldı, ne de 

dıni havalar ~kyve cema- bitle elleri mütemadi hareket halinde purabildi. Ve buz dağı geminin boylu 
,l) . Ufukıarına 'y l~nu~n ;bulunan dümenciden maa da, gemide boyunca yanını sıyırdı. Titaniğin dış 

İsiını~~l~de tehlikedayı ı. n bulunan herkes uykuya dalınca, yalnız kaplamaları bir pus kalınlığında idi. 
b·llı.iliıı 1

1
1lflhi oldu. e olanlar ,bir ses; ihtizaz eden, kaynayan, küt küt bir kadem kalınlığında bile olsaydı ge 

ltı bey;· tıda biri uzunl • d ,öten ve gemiyi, rakiplerinden bir saat ne işe yaramıyacaktı. 
l'oleuı ır kuvvetinde ~gun . a ve daha önce zafere ulaştırmak isteyen Aysberg geminin karnma çarpmış 

arı ne gibi bir 
0/~rbır ~e makinelerin sesi duyulmaya başladı. ve delmişti. .. 

sanki? ~ ıke ıle Titanik başını Nevyork istikametine Titanikteki yolculardan biç bı~ı ~lup 
a?alann, kad" 

1 
ork~dan ye Garbe doğru çevirdi. Sakin ve don biteni anlamamıştı. Makineler, ıhtızaz 

So.. ~adeta b'ır k"ır~· arın soyle· durucu hava buzdan ileri gelmiyordu. lar, hepsi, hepsi durmuştu. Yolcular: 
ı,.,_., ~m.· u ur 'b' r ' "'<Il'li . ın. ler s" 

1 
~ı ı ge ı- }3u gibi .ı45 derece 46 derece şimal ve 50 cHayret! .. diyorlardı. Ne oldu acaba? .. 

ltı~gara Odası~~ endı. Ve ce- derece 14 de garp tul dairelerinde, ha· Yoksa pervanelerden biri mi kı~ıldı? .. 
~Utij €etninin a kumar. oy· raret daima böyle oyunlar oynardı. Kırılsa bile, herhalde seyahatimıze de 
~atm. ~a.nesinde ~eyhanesınde * vama bir mani teşkil etmez, tabii..• 

{! a lizere da? uma k ve ki- Büyüklüğü gizleyen, ve hiç bir ihtar Erkeklerden biri: 
ı~ı ~ll'Ol) * gıldı, edici köpüklü yol yapınıyan dağ gibi - Sıcak yataktan kim kalkacak, ben 

01 ~· ~giliı lir . . ;bir buz ki~Iesi, şimalden koparak sakin den başka m~ra~lı mı Y~: .. Hiç ·te .~o 
~!anllıın talihine a~.k gemı ıle ,denizde, ağır ağır yüzerek, hiç bir arı· ğuk almak nıyetınde degılim! diye soy 

}l~.ith, b.lri hukıneden sa· 7-a ile kar~ı1aşmaksızın kayıyor, kayı - iendi. 
ı ~t 9 d Utun gü ta odasında bu yordu. Bir diğeri! .. 
a 5 ~e, d~'· diğeri ~: .. ı:rfın?.a .~i.:i sa .. Bu ?u.~ kitle~i, den.izin üstünde küçü _ Bu sessizlik tuhaf değil mi? .. Her 

,~~~ hab gerleri d 
7 

de •. oburu sa- ~uk görunmesıne ragmcn, suyun altın halde birşey yok canım ... Ufak bir arı· 
~ Uııu.ıq etleri aı e •30 ıle 9ı40 ta Pa 600 kademlik bir derinlik arzediyor za muhakkak ... diye fikir yürüttü. 

~tan s e .buz daiDa;tı: ,du. . . . .. Fakat se~izli~ ~ittikçe bastırdı. Ya· 
~kl'euı.trılth bun 1 vardır.• Aysberglere ıştıal kuvvetı yuksek o- kınlaşan ölum gıbı, korkunç ve muaz-

erı ~Iten ~sunun ~ zaten biliyordu. )an barutlar koyar ve ateşlerler. Neti- zam buz dağı garip garip ışıklar ya -
liu}~ttı l!tU e büyüd~~~. kanş gezmiş cede ne olur bilir misiniz, denizin üs· ratmaya başladı ... 

llıtı. ~ilttnda d ~gu ?.amanlarda tündeki buz kitlesinden bazı parçalar Gene herhangi bir kazaya ihtimal 

0 
tasıaYab~işlerd~.aşınıştı.' ,kopar v~ si~~h bir hat, ışıl ışıl yanan vermiyenlerd:n biri: 
Re~ 

1 
.. 1~ırıerd· · ~Iki o gece aysbergı erıyınceye kadar kuşatır. _ Yarın guvertede kartopu oynaya· 

•'"'lllly0ı. \Bununla bera - Lakin, o gece bu kayan buz kitlesi ışıl cağız! .. diye sevindi. 
telgr 1 e seyretmek mü damıyor, karanlıktaki aysberg, yıldız· Lakin sessizlik arttıkça arttı. Ve teh 

(t) 'tl af, Y<>lcul )arın ışıklarını bile aksettirmiyor, de- likeli bir şekil almaya başladı. Hava da 
\>aı..~ · ara yeni bir me nizin koyu rengine bürünerek ilerliyor soğumuştu. 
~ ~ \\ni~ S . ,du. . . • Buna ra~~en gemide bir fevkalade-
~ ltt) ishrıu. tare Line (Be- Gemı Amerık.aya d.ogru yol alıyor - lik gözük:nu~ord~. Çar~ı~ma, duyu1ma 

kunıpanyanın ·du. Aysberg agır, agır etrafa dehşet m~. hatta hıssedılmcmıştı. Bununla be 
sala sa1a, kayıyordu. raber tckneye su dalmaya başlamıştı. . ' ' * 

~tr:;:::;-;:::7~11111 Der k eri· gecenin sessizliği içinde, san 
ki binlerce· lokomotı( istim çıkarıyor -
~ü~. sanki ,şikarlarım . arayan binlerce 
arslan gükreyormuş gibi hışlayan bir 
saha uzadı. Kazanlardaki istimler ka· 
çıyordıı. 

Bu gürültü, patırdı arasında bir ku· 
manda <lksctti: 

_ Biitün yolcular, cankurtaranlarını 
takarak güverteye toplansınlar!... 

* İşte o zaman i~in mahiyeti ve ciddiye 
ti anlaşıldı. Derken karanlık içinde bu 
ana baba gününde çığlıklar koptu: 

cKcmcr nerede, yeleğim nerede kal· 

dı? .. • 
Tayfalar, sür'atli adım1arla ~uraya 

buraya koşuşuyorlardı. 
(Devamı 12 inci sayfada) 

Sayfa & 

Bir hizmetci idarehanesinde neler gördüm: 2 

Içeriye, alabildiğine 
serbest iki kadın girdi 

* .. * Idarehanenin •ahibe•i beni bir odaya aldı. «-Kızların ikiai de iyidir 
ler, öyle hır•ızlıkları, edep•izlikleri yoktur. Bugün ni§anlıma, yarın 
anneme gidiyorum diye •ık ıık •okağa çıkmazlar, bir yemek pişirir· 

ler, parmaklarınızı yeniniz.)) dedi. 

Yazan: Kemal Tahir 

~0/1 
1 

Boğos soluk soluğa geri döndü.! İdarehane direktörü ~akdim etti: 
Madamla ermenice konuştular. Madam 1 - Ma tmazel Kalyopı ile madmazeJ 
da bana izabat verdi: Es ter. 

_ Biraz daha bekliyeceksiniz. Hiç . Sonra madmazellere: 
birini evde but.aınaıruş. Haber bırak- -İşte bu bey, dedi, bekarmış. Evin· 
nıış. Nerdeyse birer birer gelirler. de §ofajsantral gaz varmış. Bir evin bir 
Hem Ömer Bey de daha görünmedi. ·hanımı olacaksınız. 
Bir kahve emreder misiniz? Yüzüme bakarak sordu: 

- Eh içelim birer kahve. Boğos bize - Eve gelen giden de az öyle mi 
üç kahve söyleseniz. Ben §ekeri orta mösyö? 
içerim. -Öyle madam. 

- Hay hay paşam. - Duydunuz ya, eve gelen giden dE> 
Boğosun çıktığı kapıdan, genç, gü • yokmuş, haftada bir gün tabii izninil. 

zel bir delikanlı girdi. Paltosuz sırtın· var .. Yemek, içmek te evden. 
da eski bir simokin, ceketinin yakala- Spor mantolusu: 
rını kaldırmış. Pantolonunun her ta - - İşime gelir! dedi. 
rafı yaka at'lasından daha çok parlı- Öteki de bir aksisada gibi· 
yor. Ayaklarındaki rogan pabuç1ar yer, - İşime gelir diye atıldı. 
yer çatlamış. İçinde göğsününiki yanı Ne kadar aylık vereceğimi sordum. 
akmış beyaz bir gömlek, boynunda si· Madamın yüzüne baktılar. 
yah papyon kravat var. gömleğin kol- Madam çok usta; onlara Rumca bir 
ları ve yakası simsiyah, kir içinde. Ce· şeyler söyledi. Beni selamlıyarak çık-
ket ve pantolon lekeli. Delikanlı gü~l tılar. Onlar çıkınca bana: l 
amma traşı bir haftalık. - Şöyle buyurun! dedi. • 

Madam: . . . . . . . İçerdeki odaya girdik. Kapıyı kapa•\ 
-Sen mısın Yanı, ıyı kı geldın. Dur dı. Hemen söze başladı: .. 

bakalım, biri bir garson istemişti. Kim- . - Kızların ikisi de iyidirler. Oyle 
di yarabbi? diyerek yan odaya geçti. hırsızlıkları, edepsi7likleri yoktur. 

1 

Defteri açtı. Delikanlı avuçlarını çini .Bugün nişanlırna gidiyorum, yarın, 
sobaya dayamış ısınıyor. armeme bakacağ-ı.m dive sık sık soka-

Briyantinli gibi duran yağlı saçla - ğa çıkınazlar. TokgözİUdürler ... Eller! 
rından karlar eriyerek şakaklanna doğ· de i§e yatkındır. Bir yemek pişirirler, 
ru akıyor. İçi titreyor zavallının!.. pannaklarınızı yersiniz. Sonra ... 

İçer?en Madamın sesi duyuldu : Du~~u!. yüzüme bakıp çapkın çap • 
- Işte ( ... ) otelinden bir garson kın guldu. 

istemiş'ler. - Uysaldırlar da, dire devam etti, 
_ Söyledim ya madamcığım. Ora- iyi kızdırlar vesselam Ömer Bey de 

nın şefgarsonile kavgalıyız. Beni al - bilir ya ... Ayda yirmi lira verirseniz 
kabul ederler. Beş lira da bizim için m az. 

Madam söylenerek geri döndü: 

- Dünyada ne alçak herifler var. 
Hiç el'alemin ekmeğile oynanılır mı? 
İşsizlik bugün buna ise yarın sana ... 

Delikanlı evliyrni~, bir de küçük ço
cuğu varmış. Üç buçuk aydır işsizmiş? 

üç buçuk ay laf, diyor, ondan evvel 
de bir ay şurda, bir ay burda, çalış • 
tım. Allah bizim işe düşmanımı düşür
mesin. Çalıştığın dükkan iyi işler, müş· 
teri kalabalığında hesap almadan sa • 
vuşan savuşana gider. Dükkan işlemez 
olur, patron ycvmiyeyi takar. Biktım 
artık. Şimdi büyük evierden birinde 
10fracıhk falan anyorum. Az kazanaca
ğım amma hiç olmazsa rahat ede'ceğim. 
Bizim iş zordur beyim, günde 18 saat 
ayak üstü. Herkesin ağız kokusu, haka 
retide caba. 
Kapı çalındı. Ben kendi kendime: 
- Galiba bizim hizmetçiler sökün 

ediyorlar dedim. 
Yanılmamışım. içeriye alabilijiğine 

serbest, alabildiğine alışık ik! genç ka· 

vereceksiniz! 
- Ömer B. biliyorsa ala, dedim, hele 

bizimki bir gelsin, sonu kolay. Aylığı 
da o zaman düşünürüz. 

- Canım para meselesinde elbet u· 
yuşuruz. Ha az daha unutuyordum, ve
receğiniz beş lira komisyon sizin hisse
nizdir. Beş lira da hizmetçi verecek. 
Bunu da siz peşin ödersiniz. sonra ay 
başında aylığını verirken kesersiniz. 

- Ona da peki. Eğer madmazeller 
kabul ederlerse ben veririm. 

- Elbette kabul ederler. Usulümüz 
böyledir. 

Tekrar salona döndük. Kahveler gel· 
mişti. İşsiz garson, kalktı gitti. 

Bu sırada telefon çaldı. Madam ko-
nuşuyor: 

- Benim ... Ben .. Siz kimsiniz? Ay· 
ten sen misin? Nerelerde kaldın sür -
tük? 

1 

-Yok canım, inanmam, hep atar ., 
sın. Hemen al getir. 

dm girdi. Birisinin sırtında sarı kalın - Elbette bulurum. Hem de istedi ~ 
kumaştan bir spor manto. ötekinin sır- ğinden filasını... Bekliyorum şckerim. 
tında yarım kürklü bir kap vardı. Madamın yüzü gülüyor. Bana: 

Bana baktılar. Gi.ilüş~üler. Birisi boy - Eski işler kalmadı, nerede bir va-
nundaki :ş~rpı gevşcttı. Arkadan ge • 1 kitki işler. Buradan Anadoluya bir pos· 
lcn beresını çıkardı. Baş:nı sallıy~rak tada bir tabur garson, artist, çalgıcı 
sarı kı\'lrcık saçlarını dagıttı. sevkederdik. Sonra rezaleti çıktı bu 

Madamla ~ırı~. mıı·ıl kaınuştular. i~in. MenedildL Öyle ya kadınlar da su 
Sonra bana donduler. (Devamı 12 inci sayfada) 



to SQfa 

Biz ne teklif ettik Fransal 
ne cevap verdi? 

ı-lükômetimizin 1 Kanunusani 1937 tarihinde Fransa ya 
verdiği bu muhtıra ile buna cevap olarak Fransız 
Başvekilinin 19 - 1 - 37 tarihli mektubunun metinleri 

SON POSTA 

Cenevrıede Konsegin 
ilk eelsesi diin 
Akdedildi 

CBaştarafı 1 inci sayfada) 
ziyet.lerinin müsait olup olmadığınııı 
tetkiki ile iştigal edilmiitir. 

Anadolu Ajansı Vekiller heyetinin 
bugünkü toplantıları hakkında şu teb· 

Arap polis ve m--
Antakyada Türk 

mekteplerine saldı 
liği neşretmiştir: (Bac tarafı 1 inci sayfada) f d 'k «İcra Vekilieri Heyeti saat 15 de Baş ~ met tara ın an teşvı 

· . nucunu büyük bir sabırsızlıkla bekli- ketlerden biri de 17 __ .,,..._.. 
(Baştarafı 1 inci saYfada) 1 İlk parlamento intihaplan Türkiye vekruette Başve'kil Ismet Inönünün baş 

1 - Suriye, Lübnan ve Sancak üç ile Fransa arasında akdolunacak bir iti kanlığında toplanmış ve müfettişi umu yorlar. li Battal nammda bir 
konfcdere devlet teŞkil -eder. lafnamei mahsus ile tayin olunacak şe mlleri dinlemiştir. Mütahitler Halepte lis tarafından kurşunla 

2 - Aş~ğıdaki müşterclc işlerde kon kil ve surette vuku bulacaktır. Gece Başvekil evinde İcra Vekilleri Müşahitler hey'eti vazifelerini ik- masıdır. Ağır yaralı olıall 
federasyona bırakılan salahiyet mah· 13 - Yukardaki maddenin hükmü- Heyetini Mareşalle beraber tekrar top mal -ederek Antakyadan Halebe git- kanunuevvel hadiseleri 
fuz kalmak üzere her devlet kendi ha- ne göre, halen yabancı bir tabiiyeti ha- lamıştır.• mişler, orada bir gün kaldıktan sonra 
kirniyetini tam ve mükemmel olarak iz olmıyan, bizzat veya babası Sancak İsvcç Haric:iye Nazm bir itilif zembıi Şama gitmişlerdir. Müşclhitler Suriye 
muhafaza eder: ta doğmuş olan ve bir de 20 Tcşriniev bulmaya çahpyor büyüklerile görüftülcten sonra Be-

A - Diplomatlar ve konsoloslar gön vel 1920 tarihinde orada yerleşmiş bu Cenevre ı 1 (Anadolu Ajansının hu- ruta gidecekler, orada da yüce H ?} (H •i) "' • uhab" · b"Jd' · ~ Ra - ama ... usu.,. 
derrnek ve kabul etmek suretile temsil lunan her şahıs Sancağln yurddaşıdır. sMusı m ırı 1 bahırı~, - po:OOr 1tomiaerlikle temas ettikten sonra Ce- da bulunmakta olan 
dahil olduğu halde 'harici münasebet- 14 - Sancag· ın ana yasası ancak Tür . Sandler bu sa r ı~ansız heyetiyle "de '- la ,_1 t t b lunduktan t 1 S 30 nevreye gı re~ rapor rını vrece~ er- raftan Türk olmıyan 
ler, kiye ve Fransa hiikllmet1erince tasvip emas a u .sonra saa ' di 

B - Konfedere devletler arasında olunduktan sonra meriyete konalıile • da Dr. Rüştü Arası ziyaret etmiş ve Ha r. • . . . . aleyhine .tahrik e _..,,.___ 
gümrük iltibadı, cektir. riciye vekilimizle uzun müddet konuş Hey ~t denız yolu ıle gidecektır. taraftan da bilhaasa ,,pP 
c- Meskfıkat birliği, Fransanan cevabi muştur. Raportör !her .iki tarafın teklif Sariye Ve Milletler Cemiyeti ailahlanclırılnut Araplar 
3 - Konfedera~yonun merkezi . • . . . ve iddia1annı dinliyerek bir itilif ze- Suriye hükUıneti Milletler Cemiye- kak aralarında sili}ı]lf 

dir. Ankara, 21 (AA.) - Fıransa Baş· mini bulmaya çalışmaktadır. tiııde Sancak meaeJesinin müzakerele- Türkler vak·a çık~ 
4 _Konfederasyonun yukarJda zik bakanı M. Blum tarafından U-1-937 Konsey azası bulunan devletler, bil· rini takip etmek üzere Cenevredeki mektedir. 

redilen mü~terek işlerine müteallik tar.ihli muhtu-aını.za cevap olarak gön- hassa dost ve müUefiklerimiz İn~te- th.anül Cahiriye telpafla müracaat et- {(Yapam M~ 
masraflan !konfedere devletler arasın· derilen f9-1-1937 tarihli mektubu aşa re, So'7et Rusya ve Romanya hancıve mi,ıir H 1 M" hitler 
d h 'L.' • • -fu g~ıda aynen n~rediyoruz: ı :meselenin kısa b' da • a ep - uşa a er ıuırının nu su nisbetinde ifraz ., nazır an ır uman Berul Kımeoloııae•ııuzuu or-..:LL.u··aıerı· gu" .. T" ._. h d . .ıgıaa 
edilecektir. Mesaimin ve düşüncelerimin netice- halli için uğraşnulk hususunda büyük · 8er ttaki bat k ıo:u~ . nu ur~ıye u ~ 

S - Konfedere devletler parlamen· si şudur: bir arzu ve temayül göstermelrtedirler. :! . 0010 
muz F erı- rayılan köyüne gelın~ 

toları tarafından ımüsavi adette intihap Tamamen juridiqu-e noktai nazardan Bugün için henüz sarih bir vaziyet yok dun _Yücel. Ko~te, Sancak me- maa etmişlerdir. , 
edilecek murahhaslardan mürekkep :ko meseleyi mülihaza edersem, Fransız tur. eelesi bakkmda IOJ'Ufmelerde bulun- «Yaşasın müstakil Hata1 
mite konfederasyonun müşterek işle _ hükfımeti tarafından Cenevrede müda Rüştü Arasın konuşmalan mUfhU. lamlflardır. MÜfa}ıit~ 
rinde icra kuvvetini haizdir. faa edilen tezi iltizam etmek mecburi- Cenevre, ı 1 - Dr. Rüştü Aras bu· Propagandaya Batiadılar istihbarat tercüman• V 

Harici münasebetlere ve müşterek yetinde kalacağım. Lozan muahedena· gün İngiltere D~ Bakanı Eden ile gö- Şamcia vatani meb'ualardan Fahri lık etmiftir. Yanko or:: ..... ~ 
masrafların ifrazına ait bütün mesele- mesinde mevzuu bahis hakimiyetin ter rüşmü§, konsey içtimaından sonra da Barudinin batkanlığında Sancak için leri cevaplan tahrif 
Jere mütedair kararlar ittihadı ara ile ki, Sancağa taallü.k eden kısmı :için, Litvinofla mülakatta bulunmuştur. bir propaganda komitesi tetkiJ edilmif, Reyhaniyedeki 
ittihaz 'Olunur. Konfederasvon dev1et- constitutionnel bir mahiyet arzetm:i • Yarın hususi m~i~ette yeni bir top bunlar muhtelif liaanlarda bTotürler aranmakta olan r!:..o~t-·-
Ierinden birinde tatbikı 0 devlet mev- yor fjkrindeyim. !antı yapılarak Türkiye · Fransa nok· kalkıtiDlflarclır. t k'f dil . . 
zuatı kanuniyesinin tadnini müstel . F~ansanm 1921 senesinde mandater tai nazariarının raportörün huzuru ile k San w w • ev 

1 
e mıştır. 

zim kararlar için de !ittihadı ara lazım bir devlet sıfatiyle müzakere ettiği mü mü~keres'ine devam olunması beklen netredere • A ~ Araplıgını Jipeta ya diri olarak ele -~··na-
dır. Jithazasındayım. ~9ıl muahedelerJ tat mektedir. Silila D.im~ da emir verilmiştir. 

Bütün mukarrerat ~11 ekseriyet kR bikmm, mandanın tamamen icrası su· Teyide mühtaç bir haber Halep, 21 (Huausi) - franmzlar TebditJef 
fidir. retiyle Fransa tarafından temin edilme Cenevre, ı1 (A.A.) -Fransız_ Türk tarafından Suriyenin Türkiye budu- Humua 21 (Husuli)""" 

Cemiyetçe ittihaz olunan bir kararın diği müddetten itibaren, Sancak ıistik- ihtilafl bazı müşkülat arzetmekte oldu duna yakın olan kısımlarında kendi da Türkler. Fransızlar .,. 
konfedere devletlerden birinde mevkii iiliini istilzam edeceğini zannetm.iyo - ğundan, mesele esaslı bir tjekilde tet- vasıtalan say...abilecekleri fB}ııslara si- kurnet tarafından ~ 
tatbika konulması için bir kanuna 1ü • rum. Lakin juridique sahada itilifın te kik edilmeden muvakkat ~ir .tarz_ı h~l lah tevzi olunmaktadır. Bu meyanda mea'ul phıslar tarafıncı.
nım görüldüğü takdirde, o karar ancak millinin müşkül olduğunu tecrübe gös aranılacaktır. Fransa ve Turkıyenın uç Aneze aşireti efradına ailih dağıtıl- mektedir. Ermeni rnzu-~ 
alikadar devlet parlamentosu tarafın- ter.miştir. Binaenaleyh itilifı başka bir sene için statükoyu muhafaza etmeye mıştır. Türkler canlarını, mallarıtti 
dan ona dair hükümler kabul olunduk sahada aramak lazımdır, ve bu mülaha razı olmalan ve Fransanın 1921 an1aş Müpbitla- J.keDdenmd .. d'kl . . . T 
tan sonra icrası mecburi bir kuvvet ı:a iledir ki cemiyeti akvam rolünü der masmda n doğan Türk haklannı tanı - .. .. a .. V gorme ı en ıçın 
iktisap edebilir. piş ediyorum. ması muhtemel göriinınek1.edir. Şam .. 21 (Hu~uaı~ - J?~ ogleye bulunduklan yerl~re 

6 - Konfedere devletlerden her bi· Cemiyeti ak\•am, bizim malik olma· Anadolu Ajansının notu: yakın bıtaraf mu,.hıt hey etı ausızm Ermem ,._.,_ .... 
ri diğerleri nezdinde bir irtibat memu dığımız tam serbestiye maliktir. Cemi Bu son haberi kaydi ihtiyatla veriyo lakenderuna gelerek kenclilerine pro- Hama 21 (Husuai) _,. 
ru tarafından temsil edilir. yeti akvunııı, azası bulunan ve ona ruz. teato mektubu gönderen Türk köyleri- Ador Leonyan kumanuoı-: 
7- Konfederasyonun müşterek işle merbut olan iki devlet arasındaki siya Konsey toplandı nin ileri gelenlerini görmek istemitler- 300 kifili.k müsellah bit 

rini alakadar eden nıuahedeler icra ko si mahiyette bir lihtilifm, J 1 inci mad Cenevre, 21 (A.A.) -Konsey bugün dir. tetkil edilmiflir. Bu 
mitesi tar.afmdan müzakere ve akdo!u de mucibince hallini aramasını mem- ilk içti.~a:ru yaptı. Aleltısul yalnız nız Tebligat Geç Yapıldı ihtiyaca göre 
nup üç devlet parlamentolarmm her bi JWniyetle kabul ediyorum. name ışı ıle meş~l oldu. Müşahit hey•eti köylülere daha ev- l...eonyan çeteciliii ve k" 
ri tarafından tasdik edilir. Fransa hükfuneti, raportörün kendi· Hatay meselesı nıznamede mevcut velden tebligat yapılarak geldikleri gün w- ·ı -h t kazallılllf 

:Maamafih şurası mukarrerdir ki kon sine verilen mandayı envasi surette kul o1makla beraber gelecek hafta içinde .. wle __ ,_t. l-ı_ __ .ı_ da bul la gu 
1 

e bfod re K d-.. .. - ğı b .. og Yil&. ı a&.CDOCrun unma rını mensu u ur uman .... 
federasyonun ihdası sırasında mevcut larunasına hiç bir suretle mürnanaat et ne gun muzakere olunaca enuz ma . . . . · ııdf 
Ola!l siyasi . muahedenameler, yani miyeceğini ve konsey tarafından veri- lfım değildir F ransıziardan ıstemit}erae de bu tebli- bınbaşı Kolenin bu sah 
Fıran~a • Surıye, Fransa - Lübnan mu lecek kararı ~en kabul edeceğini be Cenevre, i1 rHususi) -Milletler Ce gat Fıansız~. ~ndan ~. ~ mat ettiği şahıstır. 
ahedeleri - mer'"i olmakta berde~m 

0 
yan eder. miyeti konseyi, bugün saat 1 7 de, Çin susada gecıktırılmıt ve muşahıtlerın l 

lacak ·ve müddetleri iktıza edince tem· Bu kararı aramızda fimdiden baı:ır- murahhası M. Velington Ku"nun riya geldikleri gün öğle vakti köylüye teb- nglffere ve 
dit edilebilecelderdir. lamak mümkün müdür? Bunu kuvvet seti altında ilk tolantısını yapmıştır. ligat yapılmaya ~lanmıfbr. Haricige Nı 

8 - Konfedere -devlet1er meyanın • le temenni ederim. İki saat süren 'bu toplantı haft olmuş lstik1i1 lati,oraz 
da, Sancak gayri müsellah daimi bita· Ben'im 1emayül gösterdiğim düşünce ve başlıca tspanyadaki vaziyet görü • Bu .ebeple kijylülerin hepsi bulu- Tal1888Uf 
raf :bir hale konmuştur. ler şunlardır. Zannedersem tamamen ~ülmüştür. namamıştır. Bulunabilenler Duryo•nun (Da§ tarab ı iDcl 

Orada hiç bir mecburt askerlik hlz- ayn iki :mesele mevcuttur. . Konseyin ikinci toplantıcı yarın öğ- dairesindeki miifahitler hey'eti huzu- selesile alakadar ~~-~--.. 
tneti ihdas olunamaz, biç bir askeri is· Fransa - Suriye muahedesinin tatbi· leden sonra yapılacaktır. .. Çikar lınıtlardır Müphitler ken- dilen bu görüşmeleriıJet . 
'tihkam yapılamaz ve dahrn emniyetin ka vaz'mdan itibaren Sancakta tat· Husust görüşmeleri :resmi muzake_ r~. 1 

• hemmiyet atfedilme'}cte(lit· 
fktiza ettirdiği teslihattan gayri biç bir bik edilecek !kat~ statü, ve ara cJeıvrede relere tercih eden Hariciye nazırlan, dilerme: . . . Sancak ihtiWının ~ 
teslihat ikame ve 1dame edilemez. tatbik edilecek rejim. !konsey toplantısı baıicinde, kendi ara - Nıçın ~ktup yazdınız, ne ab- Fransız heyetleri 

9 - 1921, 192 3 ve 1926 muahedab Bunlardan birincisi en mühimmidir. larmda muhtelif temaslaııda bulunmuş yorsunuz, diye 80rmUflar. reler devam etmektedir· 
mn Sanca~a 'taalluk eden ahkamı yeri Fransa - Suriye muahedesinin tatbika lardır. Köylülerdelı yekavaz olarak fU ce- netice elde ed:ileıneı~~ 
ne ikaim olmak üzere bir Fransız . Türk vaz'ından sonra, Türkiye Cumhuriyeti- Fransız Hariciye Nazın M. Delbos, nbt almı~ardır: 
muahedenamesi akdolunacaktır. İşbu nin t9ıl muahedelerinin tatbikı ile ya bugün, M. Eden şerefifte bir ziyafet - latiklal istiyoruz, hükumet bize HtrSIZ EyOp • 
muahedename, 'konfederasyonun ihda- linen alikadar ~lması sizin noktai na· venniştir. İki nazır gerek 'BOfrada, ge- çok zulüm ediyor. Bunun için müraca· muha .... 
sı ile Uır7.1 faaliyeti hakkındaki ahkam zarmızdan meşrudur. AnCak bu muahe re'k ziyafettea sonra konsey nızname at ettik. _ . . 
dan ma~~a ~'Türkiye. ve Fransanm San delerin t~tbikı, Fransa devleti ile .ayni si~de b~iunan meseleleri gözden geçir Bu konUf1Dalm eanaaında Ouryo Dü~ ~~ ~eza 
eağın mulkl tamamıyetini hari--+- ge- gayeyi guden Suriye devleti tarafın . mışlerdir. .. h'tl · nda L--1 f zıhaneli çıfthklı hırs~ 

• ~ .... u -····· • • ----· ·-·-- muŞ~LI-ei'ID yanı uu unmu ve ik' M'h 1 
len - otekı iki devlet dabil . her gQna dan yalnız olarak garantiedilmeyipaY gelince, bu rejim devarn ettiği müddet L.:.:.-1-::.J--!-. _.._ w:. ·L-· • de ve ter ı ı a ın 
ta 

'hl~l -a h .._. . • • a.u.7nuımua telcuaaan-.. YBZIR~~ını 1 amu 1 a ve mu a a~,e kal'§l müt nı zamanda mandater devletin 1921 de çe Türk ahalisi. için endişenızı mucip T" ._ d- lan . 'hba - o unmuttur. . 
t 

:ı. et kill rı • bar ke . :u - . . _ ur~ uşmanı o ıstı rat terc:u- K . Şe ._ -kil ere.l\en ne sur ve şe erJe zamın o- narnma e t etmlf o.wugu eeınıyetı bıı::şey yoktur. . . omıser v~et ,..--
lacaklarını tesbit gayesine matuf abkl akvam tarafından da garanti edilmesi Bu ara rejim, kat, rejimi hazıt"laya m.u Y~o 1181111~ b~ yapllllfb~ .. Lenmittir. 
mı ihtiva eyleyecektir. iktiza eder fikrindeyim. · eak bir şe'kilde tanzim edilecektir. Ya Tercamanın Turklerın dediklenru Şe k t E .. . Id w 'b' 1 ... --:..ı.. Jid. M- v e ' yup 

1 O -:-- Bundan ma ada bu hususta'ki te Bma-enaleyh Cemiyeti akvamın 192 1 ni Sanca~ı şimdiden tamamen ayn bir 0 ugu gı 1 an attıgı \'...,..e 11". ~ sinde a tı w ikinci 
·nnat Sancağm bitaraflığına ve mua - mua~ede~~:inin tathikı ile mükellef ka centite• olarak gösterecektir. hitler ayni aüıı öjlecleD annra lakende- .m .Jmp.,! aözüade 
bedenin iayin eylediği statüye dahi şa lacagı mıılahazasmdaynn. Bundan .flıl İdar! ve kültürel usulier, İskenderun ıweclıen •Jn'-• ... •dar. tahftl&ıt btaJduiuD'I 
mil -olacalrtır. neticeyi çıkarıyorum: Fransa - Suriye limanının gayri askeri hale ifra~ ve TtiAit ve K . 

11 - Türk · Fransız muaheclename muahedesinin tatbika vaz'ındaıı .onra 'Türk hükümeti tarafından istimall hak "-· 21 (llwwi) -An~ :~wer Kuma ~ 
at, fslteıdenm_1iı_na~ında lO Teşr.ini - ~ahi yalnız Sanca~a mü~ır o~ ltında~ her tütlü csatisfaction• ve- Mit ••nda haıpalak yapmak. hal- s.l.iDiıa eoyc:laia"' 

1 
• 

en-el ~92~ tarıhlı 'Türk- Fransız ;ıtilaf uzere. mandanın bır nevı devamı mu n1ecektır. la ... latıwık ,ai ile öteıLJ,eri ~-~ .,duiaal 
.na.~esin_e ilişik imza protokolunda lahaza olunabilir. Bu manada dolayısi- Kalan yegane nazik noktalar: --'--lrta o1.a:.. ketlere leD 'idraya- ettinliklerini ~· 
munderıç olduğu veçhile Türkiyeye ta le Sancakta hususi bir rejim tesis edi· qouverneur•ün sureti tayini mesele • ı- . ·~ Jft'l e- Mahakeme iddia 
-~ak lıak ve fayda1an tasrib eden lir ve Cemiyeti akvamın göstereceği si ki bu işe mandalar komisyonu mü- h.aaai,et yerihaeje ı.,ı.nm~. 8IDI ~ :için ~ 
bır maddevi dahi :ihti:va eyleyecekfu. bir baui commissaire nasbo1unur. Bu dahale edebitir, zannederim. Ve Suri- FıaM~Z meaaad.n ve ..........., hüka- b ....... 

12 - Sancak yurttaşları devletin a- !haut commissaire tabiatiyle Fransız o- ye meclisine Sancak mebuslannm işti n l!')'i 'IIMIIDJelretlerimiz arasında da -----~ 
u y-asası ha~k1nnda ~i v~k 0 - lacaktır. Bu suggestion bana mühim rakidir. Lakin cenriyeti akvam konseyi ha dostane bir tabrriip vasıtası yap - Lllell•z:: 

Uk parlamentoyu ın'tihap edecek- g'örünüyor. Ve hükUmetinizin esas gai nin bu bususta bir sureti hal veya bir maktır. • _. .. ., 
lerd~. • yasa, mecburi olarak, vic· tesini karşılıyor zannederim. uzlaşma metni bulanuyacağını zannet Süıe söyledijim gibi juridique ve po _ ~...t) 
d~ n se~ni 'tıe --din serıbcstisini tas· Diğer taraftan, Fransa kendisini is - miy;,rum ve -tekrar ediyorum. Böy1e litique mülihazattan ziyaele bu dost- . ~~ (H~ 
dık \•e Jlan. ~ir. Bundan ma- tihlaf edecek devlete geçen taahhüda - bir karan peşinen kabul ediyorum. luk eadifesidir lrl, tecrübe ile sabit ol biçki ve clikit mektebi 
~ devl-etın ıcurn'hunyet şeklini ve 'h Türkiyeye karşı tecdit ve garanti e· Tek bir kaygım vardı ve vardır: bı- daaja üzere gıeırtısız ve çarptşmadan tdXn miieaiai Kend 
Türkçe .olacak ola" ~ -ti.litti tesbit decektir. tilatımızın 1takiki sebeplerini anlamak işleyemiyecek olan konfederuyGn pro- liğe müı-acaat ederek 
"'V'Jeyeoe1dir. Ara devrede tatbik ed!lecek rejime ve buna çare bulmak. Bu~ dikenli jesinden beni çekindiriyor. tatnameyi alı~fltll'. . -



Sigara nasıl 
Yapılıyor 

:iayfa 1J 

(Baprafı 8 inci aayfada) 
Kendi kendime dÜ§Ündüm: 

Mektep ve Spor! Sadun Galip kimdir? 
Maa,.;/ V. * ~ * _. • * 
lep J._ ekô.leli verdigi bir kararla talebe/erin mek- E.lci bir jutboldl•l? Hagı,./ Bir ga,..,çl ml? Hagırl Bir 

- Eyvah, züppeler_ mppelik git• 
gide hapı yutuyor. Bu işler bu biçim 
~ (Avrupa malı) alıyorum, 
(Avrupa mamulatı) kullanıyorum di· 
ye atıp tutmak iınkimsızlaşacak. O u 
man halleri ne olur. omuz başlan pa· 
muk dolu çrt kınlchm delikanlılarıım· 
mı? ... , ... ı"illıda d k k l 6oksör mi? HtJJırl Bir •ü6ücü ırci? Hagırl Bir •por idare-

~ oız 
0

.. a spor yapabilmelerini müm ün ı mış et-ı llz 1 k .. •1 ? H.,.,J BiiJflk w lleg,.lmll•l müch«luıllll' aerr•fmiJ i~ : .. e ararile memleket sporunun kalkınması 61r Hglrcl ml '1 Hqır 1 O 6lr •11or ••IHırrlrı•ır. V• f11t4• lı• Eııfiye dairesi '•lls/ı •- - Hapşııı! 
tedbirler almak imkanını bulmuştur 6161 9or m•luırrlrl•rl fflft1kilrbd 9or ••lı•lar11atlan ,.i,.. Bizim arkadaş aksınh. Arkasın.dan 

Lı.. •l•lıl••tll Gtltımlua wrdllderl gün acı bir d•rdimls ben de aksırdmı.. • i~ ~ Yaz en : Suat Yurtkoru t1aJıa Tıalldllmlş olt~e111ctır - Atma birader, esııemelı: alsa hay· 
~~~tb ve lYan iki kültür o- di saridir diyel~ • aksırmca sana ne 
~ ~ kulübleri) ara· Ye:ııaa: Omer Beelm oluyor? demeyin. Şa ancla eııfi~ dai· 
ır düşünce ~ ayrılık gö-- 8por mektebiniıı ana sınıfı o- Jemem~tir.) resini geziyoruz. 

loıroni., nilıayet Maarif 1oa opor AhasıMan ye!Şnit mu!ıu- * Tütün yaprağınm, zevkini bir türlü 
bu artadan kalk • rlr!.or ııalôhiyetli opo< yuılan yatdık· Son senelerin yetiştirdiği spor mu • alallUldığım yapışkan bir toz haliııe ge 

lef\ı •Y•leıııe be lan gün bir acı derdiDüz daha kapan • harrirlerinden biri olan Sadun Gali • !işi de başka bir badise. Kazanlar, fı· 
~ıet'Y"'iııiıı ıı:•n terbiyesi ile ~ ve bu salıacla da seJamete çıkmış bin nasıl bir hevcsle spor Işlerine ka • nnlar, elektrikli dolaplar ve sonra cia 

•lıtr iıık· abex yürüdü • olacağız. rıştığını merak edenler vardır. dlnlendirilmc fıçılan. ilııfiye cleposuııa 
~ Odoıı bu ~ ettiğini kabul Sachm Galiplo aramızda açılan bir Spor tarihinde şöhret sahibi obnuı; girinre kendinizi bir anda bir Mocaı 
~ ra~ rar, biraz geç kal· sp« münak.a§ası beni geçen gün bir değil. Şöyle böyle spor bile yapmadan asilzadesinin şarap mahzeninde sanı " 
~k~, genelik mah • aqli dÜfÜndürdü.. Mevzudan mev%Ua bu havaya karışan Sadun Galip gök- yorsunuz. 

sevine uyandır • ... o B ak k · · ksı k ık lıir a11ayan kafam, nilıayet tıWie bir spor ten inmedi ya' nu spor meraldılan uraya sırua gınp, a rara ç 

IJıor ltuiübün ...ıklopodis! yapı'lmosı Iüzumuna ta· arasmda anyalım, belki Iribiinde fut· bk. 
~ IJıor . ~ lntisab et- lcldı. Bunu bir an .,.el J11Pılıruı; tar- bol seyrede ede spor mulıarriri obnuı; * ~atuım mü • zettım ve sayfalarını birer birer- çe • olabilir. Yazının b3§1ndan beri sizi de yam-

\'t ınden doiayı 'riMiın.. i.-._ b --..:~ı ~t.d. -J. 1 Snnr meraklılan iki Josımdır. Biri ma alarak tütünün koluna giıdim. 
.,,,_. Ya Jnek.~~ı..ı-..:-..ı~- Afte u ~o~ .ı~·ge- ~~ Hep be.r ,__,:_.:ı _..-.-.ıQlrı ı.çwcuuu~u .u;..ı.._ iaiınlerl • memlekette biri de ~anda olan ha • aber onu yaprak aıuiuuen ciga 

~ı..__ .ı"~~ı görerek yu"rek- ~;u.,L-•: apgıya yazıycırum: ' kıhf · · , __ ..ı-- taki tt"-u -:';:"" '---. r ""' reketleri takip ederler. Bakalım Sa • ra ına gınnceye - P e ~ ~ . Belki de bun • H dun Galip hangi meraklılardandır. Gözümüzü. bu aca. ip deği§Dl. eden bqlu 

.. 
~ında ~ ya _ asan, Celal, Arif, Emiıt Bülent, taraf _..ı:L ~ -r-· H İçeride olanlar kolay, evvela dışan a çevmnc:w.&-

kaıı~ oturü s<(kaklarda Suat )"uıclaanl asnun, Bekir, Nihat, Zeki, Nedim, A- ..;,1 " • tıralım. Halbuki bu iş hi.ç bir zaman kendi 
ı.....d Cllıel""rı· ..:ı ld ,..._...~_,_ liec!din, Fikret. fih.. s ..... enıen araş b tmi Bu . . .. . ~Q Üf eh .... :._. •. '-LO uran Bu §erait dahilinde ].ise ıaıe~ . .ı.u.ı.u 19Z2 d G latasartı""' bqül Av- aşma cereyan e yor: ı.şın uzerın Yaı... lolU!Yecea•• etm d (Sadun- Galip ıstnine tesadüf edile - e a -r-- de paltolan kocaman bir a!>'"drop -.:ı~ 

Lflh.. ~leti bu .,._ spor teşkilatmuza intisa b esm en . _. ~ ıtı:._~lig~e en. ı> san karan1e ,fayda 'lıeklenemez. Genelere yaptıra· moıniştir.) nıpa turne•ı: sı dolduracak kadar kalaba'lık bir me-
• ~!Ol.: cı yık en f d lı V da futb 1 Atleti%1n. İdareciler: Ali Sami, Cevdet Re - mur kafilesi, sayısı 1600 zu·· bulan ı· ....ı.. '-J4 tenını ""t . , ay a cagımız spor, lik maçlann o • o;ı~-t~ ~etlıniıde,., ~ ve şu su • ,oyııamaktan, yılda bir defa, femıt ol- Ş~rü, Ünvan, Rauf, Mazha. r, Ömer. fik, Tahir Yahyadır. Seyirciler arasın- ler, mütebassıslar, doktorlar ebeler ve ~ssı·-~ ı:nnrun hakiiki k Be Ekr H ,~ S h ·n~ da dahi muallimler çalışıuor. , 

o}u -.line .-1:'"' ,mıyan pist üzerinde koşmaktan ço . sım, em, ar .• a-r, emı , v eysı dü.f edil J 
Yor. ve ilerlemesine yol daha mütekimil· usullü, teçmzatlı, di· ilh. (Sadun Galip i.smine tesa e - Bunlan da yarınki yazıda göreceğiz. 

"Potun siplinli ve d~ bir faaliye !tir. (Sadun Galip lsmiııe tesadüf edile • memiştir. l 
•• esa.h un kalkınınası i • m~tir.) 19Z4 Ptui• olimpiytıtlı' ı.n,_. fayda ~b" irler almak ve * Burada seyirci olarak kimse bulun • 

·--;""' <lahu· d<leınek ancak Bu hususta yapıbnası ıazım !ı"len Gii!"eı: mamıştır. Gazeteci olarak Çelebizade Kastamonuda spor sura'tle 
•ıknatını ıııe girmiştir. şeyleri şu şekilde kısaca mütalea et • Kemal, Danyal, Tayyar, Fuat, V•h· Sait bulunmuştur. Burada da. inkişaf ediyor 

biiyUk ve dalayısile Türk rnek münıkundür: bi, Nuri, Çoban, Ya.,ır i!h. (Sadun Galip isminetesadüf edile • Kastamonu 21 (A.A.) _ Kasta-
~ konatı bır kısmını daha A - Mektebde spor (Sadun Galibin ismine tesadüf edi· rnemiştir.) 
e tfa<lr.! ~rasına alan Parti • B - Mekteb dışında spor lememiş!ir.) monuda son üç ay içinde dört spor 

1 
ıdar · A L" 1 · ik" · d · k 1925 Muır turnesi: klübü arılmı~ ve Türk. Spor Kolu böl-

Yeni esı.nin _!>u husus- - ıse erın mcı evresme a - Boltı: -s T 

b 
artık ı.~. ırlerın fevizli dar talebe (7 • 16 yaşına-kadar) ha • Seyirci olarak Vamık Osman bulun· gcsine bağlanması istenmiştir. 

u U\!ltli J fıf 
1 1 

( ik Kenan, Kemal BekCıf, Küçük Kemal, muş Kl 
(e, llıilııas yebi!iriz. sporara oyun, jimnast" ve ha • Selfuni, Me!ih ilh. • üplerirı gürq "" kayak ,ubeleri-

lti adı Ueebettie. spor te ... l·ı·ı :.: • fıf atletizmle) meşgul olacaktır. Ço - (Sadun Galip ismine tesadüf edile - .ni ilerietmek .için Anbradau anaenöw 

dnı ~ 1CS (Sadun Galibin ismine tesadüf edi - ..... ,,. · 
bir ot . an Cemiyetleri cukıaruruza mektebde Utyıkı veçhile lememiştiı'.) ~;;;· An~.ia TIIT·· L~v. bD'111. • • gönderilmesi if grupunca kara.,ıa,tml-

::ı ... n. b~ı:ıteye de.-~ı·nı· ve spor yaptımbilmek için evvel emırde JD..,.- t '""'i'leo.ı. v . .ı. ·rlt - balral mı~ ır. 
idare ır idare sistemi ve her mektebde, yahud da birbirine ya- Kürek: t::r ı m•a arı: .......................................................... -
bir ~ilmesini muvafık kın mekteb!erde müşterek oyun ve Hasan Klımi!, Suphi, İsmail Hakkı, Sadun Galip bu seyahale seyirci o. nemada Paris. Be!grad maçını seyre • 

la"tı~ spor idarecisi ar _ spor sahalan tesis edilmelidir. Mek - Emin , Efdnl, Bedii Refik illi. larak iştirak ~trni~. Yapılan tav- .. b d .b t ... enıı teb h ı · H- · Ja turnuvası~- h~ndan den ve spor enerıısi un an ı are o ' 
llad· z münakı:ı.c:aları oyun sa a arının gen~ gı ve spor (Sadun Galibin ismine tesadüf edi- ın.ıa -J -- yere 1 1 b" uk:t ısat .., maksadi ı - li ı ft ı.. h 

1 
.~>. .. erek başı yanhnMI-. an zavalı ır çoc ur. 

t..... ·• 'liir~~- , cumhuriyetçi na e venş o arUA azır an • lernemiştir.) .... ~ -z•u b" k d f ~1)~ i.i..,.-Yede spor bak·~·~ ması hakkında lüzumiu malünıat mü· Bu zavallı çocuk belki ır ça e a • ..... ... ...... d w~ y....,., 1928 Anutuclam olimpiyaclr: lar spor yapabilmek için tey>bbüs et • 

!di1.:.. -- e PartiVP ve dev- tehassıslardan alınabilir. Sa ç 1 b v--·,-.. ~ h J- - üh · .. Fazıl TalAt c: ... ref Sa'L!~ Orbalı it e e i, iıl.l.lUA Osman, Talat miş .. bu güzel hareket için belki uyku • 
r~-ı.._ti4akk_nıdaki naza.r Ikinci m" im ış, spor oğretmenleri- , , ~ • .r.ı.w, ' u:n .. -t t · , k ~V\! Halil. .ı.u.ıı..ıwı. gaze ecı oıara Amsterdama larmda rahatsız ohmış, fakat tabiat o· 

• gQıster.m~ bulu- nin hususi bilgi ve kabiliyetlerle ye - ....... ı .. ı d" t ıı....,_ ti§tiribnesidir. Bilhassa lllt ve orta • (Sadun Ga!ibin lımine tesadüf edi· gı.......,.eı- ır. na u ak bir enerji bile vermediği için o h...~ "-~ lememı·...,t;,.,) (Sadun Galip ismine tesadüf edile - sporu ancak hayalinde canlandırerbil • 

~lı.. daha·~ledilemib.Dn • .. mekteb ögre· tınenieri gene y~c:ta bu • ~~ """' '17'" ~ ~ s,·.:u-: meı:niJfu.) mi§tir. 
Var ı..: bi1b..,._.., lundultlanna gör.e bizzat kendilerinin ••111

.,.. N"t k ~ ı.. ~ ~ Mes'ut, .a. ...... ı, Sallhaddm· • Cavı·t, ~ 1930 c.ı_aıtnecıro)'llt JlerlM~ Au- . 
1 

e im onun her düşüncesi hayal • 

ttı..~ tdi.ı.ı;.~ •Ulü'blerine deva- spor yapmaları, spordan anlamalan ~... ıa- dır ~ ~ 10 ceddin, Talat. "'~ ,.,.,....: · 

' 

le& ... •-.,:-.bunun sur·· - faydalıdır. ı cBen ml'U'larm netı·cesı·nı· t-'--:-.ıg --~'<=&.--, (Sadun Galibin ismine te .... du""f ~i- darcci Abidin Daver, Vamık. se- ., aııuau.ı e • ın..:.~ ~~ . * tedir. Diğer taraftan. yukarıda da söyle • "'" Ş d debflsem bana sorarlar ve 
0 maçı yap-

,......,_ toı<lııı. diğimiz gibi mekteblerimizin ders lememiştir.) yirci a an, Serme!. mağa Iüzum görmezlerdi• diyor. 
ııa.._q ııı.~ bir mubiUe programJannda spara aynbıı saatler llaalıefbol: (Sadun Galip imıine tesadüf edik • Sadun Galip hiç spor ~adığı için 

ilbı -~ llııtıit~ De yapılır. Maa. çok azdır. Gene bünyelerin spor ihti· Şekip, Sadri, Nai!i, Feridun, K!ınil merJiillir.) sike denen spor harekdlerinl bu "'lıôı:.~ Ila 1 lll.ektebler oldul. yacı haftada bir ilti saatle tatmin e • 1llı. I9Jl ~"' BoıUr.. ı..,.a..: hileli maçlan bile bile ııeyredeııleri 
.-... •. llııal muhiti de id • dilemeL Çocuklamnız mektebde en (Sadun Ga!ibin ismlne tosadiif edi- (Sadun alip gazeteci olarak seya· dü~ünemiyor, o haklkaten ,.vallıdır. 

'• 

1 

.llıti,.._ • • az günde bir saat oyun ve spoı'la meş· Jememiştir.) hate i~irak etmiştir.) Dünyanın ender yetiştirdiği şampi • 
to..:~tı ·;:_~ali idrnan 

53
• gul oima!ıdır. Ayni zamanda spora Volq6o/: 1932 LM Anceloo oli.npi;radı: yonlar arasma gireınemiş olmama ra~· 

1_..._'1iı.ı~ ııe · ~uoe getiFilme _ ayrılan saaılerirı uygun bulunma"' da B<fuut, Hüsnü, Suav!, Tank. Türk sporculan bu olimpiyada git· men beni büyük ve balkın sevdiği, al· 
ı. -.;;.,~lo~~ ahrsa aı • gereklidir. Billanı öğle sıcağmda ve (Sadun Galibin isınine tnadül edi- meıniıılerdir. ~ yıldızlara beıızeten Sadwı . ..,. ı...::-"'"> ~i:::_ kiitlesi yetiş • yemekleiden sonra yapılan apor, fay· lememiştir.) Yahuz fstanbul Y. M. C. A. Aıneri • Ga!ibe burada gene teşekkürü bir borç 

...... ·-.-.. dadan ziyade zarar getirebilir. Hohyı kan Klübünden Sava Hezenci oğlu se· bilirim. Bunuula beraber benim Ja • 
~ sÖ)~ B - Çocuklarımızın büyük bir kıs - Suat, Kemal Rifat, Bekir. Nillatı yirci olarak bu scyahati yapmıştır. zefin Bekere benzemediğimi, aramız -

.ı:-\..:. bugiin ik, gene tek - mmın beden ka'biliyet!eri 16 y3§1na Hakkı, Nizarnettin Acar. (Sadun Galip ismine tesadüf edile • daki esaslı farkı o çok iyi bilir. 
ı.;j"tı. Ilir memleketimizde kadar mekJeblerde ve. bu ı;ekı1de ha • (Sa<!Wl Galibih ismine tesadüf edi • R>emişUr.) Hasbelnezalre ben de onu birisine 

Sı>.. ~ :.ı,ltunı!mur haki· zırlandıktan •onra on lan daha ağır !ememiştir.) Bq defa Atinada, bir defa Zagı:ehde benzetrneğe çalıştım, bir türlü miin&-
'lıo,: !ıW...~ >nahduıldrı.r. sporlar için kulüblere gönclerebiliriz. Plllenli lıolı.y: J11P!lan Balkan oyuıılannda !Sadun sip bir kimse buJ.-dmL Çünkü ta· 
'~lo,"~ ınubyyed yüz _Fakat b~hassa göz önünde tutmalı Nuıırat. Hayali; E<lip, Mahmut. Galip i.smine lesadiif edilememi!jlir.) biat daha ODa lım- bir barilla yar..ı.-

'~apt., Ylizde birt bile kı, bu lrulubler, bugün mevcud o!.aJl (Sadun Galibin ismine tesadiif edile· ~ BcrU. oı;.,pi~ı mamJtbr. ıı. ~.. OCak vesaiti hııi% ııpor Itulübleri değildir. Blııe preDSip memiştir.) İzzet Muhidolin, Keı:im, Ahmet A - V aldile çalııUiı gazet.ede beni ba.tu: S ~ ~ itibarile bugün memleketlinizde ha • Teli;.: dem, Mehmet Nur~ TaW Mithat. Bür- jçiD metbedeıı ve zaten bütün metble-
~ o.ıu..-:;' ~!elılerimi%· kiki spor kulübil 'olmadığı {Fener • GaliP., Tevfik Hiear, Sait Sal1ıhad • han Felek, Ömer Besim, Ahmet lıısan Nıi hııtır için ve bütün zemlerini de taı. ~tir •. Çocukları - ı.. .. ıv.. Uı.c;ktaş aıöi bir iki tanesi bir s t ş gazeteci dlarak bulunmu!i1ardır~ Bu- ihtiras ve ki.n sevkile yapan Sadun 
~a ~)eU ~_, ~ ~ din, Sedat, na , irinyan. >ıı. ,. lo eruıi in)dşaf dereceye kadar müstesna) .iddiasın • (Sadun Galibin ismine tesadüf edi • rada da (Sadun Galip ismine tesadüf .Galibin bugün eski huyunu değiştir • 

l;i ·~ l>o Va_, lıulıman dayız. 1......,.;ştir.) edı1ememiştlr.) miş olduğunu sanmıyorum. 
ı • t~a" l::nıakta gösterile • Çünkü bir spor kuliibü en basit bir Görülüyor ki Sadun Galibi spor ida- O za,!llan Ömer Besime hizmet edip 

....... . .. :m k Eılciriın: S.~ • lı!>I>J, ~ !eb program- tarifle; (meşgul olduğu idmanm fen· re<ileri, muhabirieri .., hatlll ıreylrci· hoş görünrneğe çalışan Sadun Galip "!'iı!ı "~stne 
1 

• ah tes" t -~ · · ha" ) yuat, EDver, Vehbi, Orhan. lıhami. leri arasmda aramak heyhude bir zah- kim bilir bugün de kimlerin k--ı.• ve 'ı . 'h.. b.tııs ayn an sa- nı s a, ısa ve o5 ..... H~.e:nıru ız (Sadun- Galibbı ismine tesadiü edi _ ~3 ..... ""i''ro..ıı Un diye kan - olacağına göre, mevı:ud kulüblerimi • ""'"ir. batırlan için böyle hizmet edip clur • 
bıt' g S 'bi., bahçede haf- zin çoğunun bunlardan mahrum bu • _ ...... ----·-----·---- O .halde aranınıda dolaııaı- bu Sa - maktadır. 

lloı ~~· li>ıkllınna.ıiği yap _ lundnğınıu yakından biliyoruz. 1 şubesi lıaliııde faali:ye!te lıu\luıan dun Galip kimdir~ Sadun Galip her zaman iki taraflı 
.. _.......... Jo.; ı,. 1~ ka?iliyetlerlni O halde, memleketle mekteb~ Türk Spor k?"""unıın !§~dir. . ~un~:~ g<!Çffilercle bir gazete~e d~ünmekte olduğunu, bugün eski klü· 
~ ""1ıoQ .: e!lıı:emez. de iştirakDe gemt bır spor faaliyetı Türk Spor kunımıırw idare ederı 1\ıkaye et..tıgı gıbı •stadyomun bır ko· bıino karşı aldığı vaziyetle anlalm!f. 

~ı •• ııı.ı.ı.ı,•k lluımdır ki yaratmak ,.., bundan i<ıtenilen nıııdı • )<ıymetli ve işgüzar başlar, Parti ve ııosin~ ~ç seyreden, maçlar?an son· !ır. Yann yeni klübü !çin de kim lıillr 
~~~.,. 'l'iirı.. lerimiz, ne. de manı a!ma'k için yerıi baştaıı ve sür •• hüJ<iimetimizin yardımlarfle bu loü • r~ klubunde arkadaşlarile fikır ıeati . neler düşünecek ve neler yazmak gıı· 

"t ~-"•••na gerıcllğini iste· atle halıiki spor kulübleri tumıaga yük kültür davasını herhalde başara· sınde buiuı:ıan, bır pasiahanede >"iitlü rabetini gösterecektir. 
"""'~lo llı r!a Yeti~tirecek çalı~mahyız. . • • cakJardır. Bundan eırıiniz. kahve ~~ §ttnunla bun"!'la spor ' Bakalım ôyinei dev•rnıı ne göslerir? 

lleehlıeı değildir. Bu mü him iş, Partimizin bir kültur İzmir 16
/

1 J93 7 menını uzerınde ktınuşarı, nıha yet si· Öaoer &sim 

Kemal Taliir 



t2 Sayfa / 

Titanik nasıl batmışti? 
(Baştarafı 9 uncu aayfada) ' ~~mla ya~a~ım, onunla birlikte ölece· 

Kaptan köprüsünde, kaptan Smith, gım. demıştı. 
korkunç bir muamma karşısında kal- Delikanlılardan bir grup, kamarala· 
mıştı .. Eğer, geminin batmaya mahkum rına gittiler: Frakl~rı.n.~ gi!dil:r= .. cÖl.~ 
olduğunu ilfm etse bir panik kopac~tı. ken de centılınen gıbı olelım, obur dun 
Yolcularına bunu bildirmese, halk va yada frak mecburl i.ırıij.• diye şakalar· 
ziyeti ~ayikıyle kavrayamıyacaktı. da bu1undular .. 

Sonra bütün yolculara yetecek ka - Zifiri karanlıkta arayıcı fişenkler 
dar da tahlisiye sandalı yoktu. parladı. Birkaç mil ötede bulunan Kali 

Gemide bir rahne görünmüyordu. forniya, arasındaki cümudiyeye alda -
Şu anda denizde, görünürde bir buz narak, bu ışıkları, Titaniğin ziyası.san
dağı da yoktu. dı. Kaptan, bakıyor, bakıyor, tekmıl ha 

(Kurtulanlardan biri acı bir istibza herleri dinliyor ve birşey söylemiyor· 
ile, suda yalnız küçücük bir buz kitle- du. 
si vardı, demişti). 11 ,45" de kazazede gemi yavaş yavaş 

Ses tekrar yükseldi: batmaya başladı. Bir saat sonra da han 
- Kadınlar ve çocuklar, aşağı güver do muzika tam bir buçuk saat çaldı. 

t 300 mi'l mesafede bulunan 8 gemi eye ... 
Telsiz telgraf, hava da1galarında, kazazede Titaniği kurtarmak için VM' 

mevceler neşrediyor, lakin, ckapa• em sür'atlerile ilerliyotlardı. Gece çok sa· 
rini alan Kaliforniya telsizeisi de ma· kindi... 
kinesini kapamış, uykuya dalmış bu • Davlumbazları gösteren ışıklar tit • 
lunuyordu. Yalnız, yüzlerce mi1 ötede reşmeğe başladı ve denizin kara satbi
ki gemiler, bu imdat işaretine cevap le bir zaviye teşkil ettiler. Kaptanın 
verdiler. Ve e11erinden gelen herşeyi emriyle bando muzika dint havalar ça 
yapmaya çalıştılar. lıyordu. 

Batmaya mahkiun olan gemide da - Binlerce ümitsiz höcreden kopan ili-
ha hala ümitler sönmemişti. Olympie, larla, kapkara denizin vücude getirdiği 
muhalskak surette, kardeşinin yardımı larla, kapkapa denizin vücude getirdiği 
ııa koşacaktı. Hatta, bir distroyer de zaviye derinleştikçe, derinleşti. Gemi
çabucak, kendi'lerinin imdadına yetişe nin burnu battı. Pervanelen de siloet· 
bilirdi. Kaptan, muammasını halletmiş ler çizerek havaya dikildi. 
ti. Elinde bulunan sandallara, müm - Sandalda bulunanlar, göz1erini elleri 
kün mertebe, ve sür'atle istiapların - le kapadılar. 
dan fazla adam dolduracak, ilk önce Son sandal da suya değerken bir za
de kadınlarla çocukları kurtaracak - bit son dakikada paniğe sebebiyet ve
tı. Fakat kadınlar, gemiyi terketmek is rerek, sandalı hatırabilecek olanlara 
temiyorlardı. Ve sandalları boş çeviri· tabancasını ateşledi. 
yorlardı. Kocalarına yapışarak bir tür Titanik yanm dakika kadar suda di
lü ayrılmıyorlardı. Bir tanesi, kendisi kildi kaldı. Sonra suda mezarının ye· 
ni kocasından ayırmak isteyen tayfa- rini gösteren helezonlar çizerek ebedi· 
ya gülümseyerek, 40 seneden beri ko- yen kayboldu, gitti 1. B. 

SON POST~ 

Amerikalılar ve 
memleket işleri 
(Jiatıarafı 3 üncü sayfada) 

muzu da kaydetmek lazımdır. 

ı Büyük bir san' at 
kaybettik 

* İngiltere ile Amerika arasında yeni (Ba§tarafı 7 ind sayfada) inletebilmiş olan 
ticaret müzakereleri başlamak üzere- Fakat, bana qu dütüncelıeri veren V e bana sorarsanıZ. 

dir. Bu müzakere auali, Nevrese en yakın bildiğim kim- rek aarsıldığım anların 
Ingiliz • A•• leri, İngiltere na· selerin birbirlerine sorduklarını gö- yemin ederim ki, 
rlkan ticaret mına Ticaret Na- rünce, içine yuvarlandığım gafletin sin değil, ud denilen 
mUzekereel zın M. Runcl· dehşetile titredim. , sini gömeceğiz ı 

man, Amerika na Ve sağdan soldan aonitturunca öğ- Nevres istemediği 
mına da Hariciye Nazırı M. Cordell rendİm ki, eğer Nevrese aon günlerin- istemediği şekilde tanındi-
Hull idar~ ~~cektir. İki büyük de~~et de kalbinin vefasile bağlanan iyi yü- den birine kavuşamad~Sl 
arasındakı m uzakere mevzuunun, d un· rekli san 'atkar Safiye de alakasız kal- hazindir ki ihtimal · 
ya ticaretini felce uğratan bağların çö- saymııa Cerrahpaıaa hutanea· koca · t d'W · b' · 1 · · k 1 v T' T ı, ıs erne ıgı ır yere 
zülmesi tedbır erını arama o acagı N · · · be ı·k b' b k.. ·· ·· ·· · k .. . F k ~ b lt d . evresın cenazesını, y ı ır ta ut- u omrunu ısterne 
soylenıyor. a a~ unun a ın an, yenı 1 bed b' k . 
bir 'takım pazarların paylaşılması me· a, .. ava ır çu ura atmak mecburı- geçiren Nevres, ölüm bir 
selesi de çıkabilir. Bu sebepledir ki İn- yetını du~acakmıf. .. .. w.. tün. dostlarından yalnıı 
giliz - Amerikan ticaret müzakeresi, ba Bu, bılmem kaçıncı nankorlugu- tedı: 
zı llakımlardan en~e ile karşılanı· müzün birinci maddesi. Yakacığın üzerinde 
yor.- Selim Ragıp Serde gazetecilik var. Herhangi bir yaşayamadığı topraklall 

A .. omızdakller hidieede rıfkayı atlatmak, içimizin yer. 
• u tifa bulmaz illeti. Fakat Nevresin, der 

(s.,tarafı 8 inci .. yfada) Fakat Nevreain ölümünü, dostları· nazesini, Yakacığa 
Öyle bir edası vardıı: ki, na, talebelerine, tanıdıkianna bildir- külfetine k-.tlanacak doll: 
Alacaklıları haklarını istemek cesa- rnek vazifesi, bana ilk defa. içimin bu Bu da, bilmem __ .. 1'~ 

retini zor bulurlar. f b lmaz ili ti a u etini yeDdiriyor. T ele- ğümüzün ii~ üncü ... J.delir":i 
Hiç bir yerde para verdili görülm~ h 

miştir. Fakat para yemedili gece de fona l8ll P ıazetelerinaWen birine, Nevreain hayatta 
yoktur. bu aimeiyah haberi, IGtfeo ifta ediyo- liğe, ve hayattakilerdeD 

Kimseye yenilmek istemediği için, rum. Bana: • körlüğe bakınca inaanıD 
zekisını daima ayakta bulunduran i - - Güzel ... diyor. Ve eoruyor: ne imrenmemeaine inıkltl 
yi insanlara caçık göz• sıfatını mal et- - Bu ölüm ilanıdır. Paruını een 
rnek te .efil açık gözün en kancıkça mi vereceksin) 
açık g6zlülüğüdür. Udi, bestekar, ,air. muallim hull-

Ah açık göz ah ... Sen, kırk bin l .. aa bir kelime ile San'atklr Nevreain ö-
razlı müthiş bir illet gibisin! 1üm haberide mi ilin tarifesine tibi) 

Hizmetçi 
neler 

( Baştarafı 
lu mu sulu. Gittikleri Senin tam şahsiyetini iki sütuna Bu bilmem 1.-- k'' ı·· .... 

d V il ik' cild gv dırm k b" I imk" ' ~ıncı nan or ugu• 
e~' ı e sı a ı e an· m üzün ikinci maddesi 1 kepazelik bır.alanadı]at· 

sı~. açık göz ah... Eğer insanların Udile, fanileri, kainabn en iliht hiç? kmSenkde. ekmkekb 
' • .. at k • .. L... •• ,ve e e yıyece u 

yakalarını senin manikürlü pençen • sar asma ugr an oca eaııaıaar, om- K dı b b 1 1 
t h. ' •• •• •• 1 . . !L! .. d a n ana un ar Istanbul ıl ncü cra memarlutundan: lbanan RaiD ıurahime aH bir blaesl Ipotek den kurtaracak kadar gözleri açılmaz- runun son gun erını ~ uç oatunun g·· 1 . d k kt 

.. v. f w k . . oz erı e so a a. Sabt 118nt elhetlnden açık arttırma De satııaeaktır. ~ sa gozü açık gidecegım açık göz! ve aaına sıgına~a geçırmıt. Tam: 
Bey'etl amamiyesinin tamam•na c7340- de JaeTeat takdiri lnymet rapora maelblnee _ N!~i-~~~!l!la!t_ O Nevrea ki, adına uc:l denilen gö- _ Size nasıl anlatayılll 

Jeclibln Gçyüs Jurk• Ura lkıymet takdir edi • lfba pyrlınenkalün enafı benecıhl Atlcltr: katı tutla döteU n eliter cepheler slfth •• bekli kaburgayı, bir ifık yüreği gibi kayeye başlıyacağı zanıaıı 
1en a.e.ıttatta Sinan Paııayı atik mah&De - U Nomerotaj No. h dükkinm 6nl eamekl.n &amire mahtaetır. Birinci katta elektrik te- - ................... ·-·-··· , ,, ... nünde bir otomobil dur~ 
lllnde a.e.tktq eaddesi •e Ratap meydana 10- n demir tepeilk n oluk zemini broslman sisatı .ardır. Mesahua ıerek takdiri klymet ba mikdar üzerinden mlDi bir bankanm te- tu. içeriye biri kadın, dir
btmda Wıı eski 7t Ili 87 n 8 Di U n ll d .. w bir kısmmcla alıtap merdtrenle çı- raporanda n reretse tapu kaydmda masar- mlnat mektabana ftnllelerl lkımdJr. Mü- kişi girdiler. 
mükerrer yeni 79 Ili 87 • n Ratap meycl.lnı kılan asma katı olup elektrik tesisatı ftrdır. rah olap beden daftrlan ltlPr •e ciahDl ak· teraldm nrıllerle beled17e n.bn1erl" ftkı1 Kadın balıketindeydi. 
~ 1 o& u..,. u nıikerrer. 7enı ı,t, ıl4, ı18 No. h dükkAniara pUnee 6nlerl demir sanılan ahııaptır. Ba uptakl prtııame Z8/ lerası borçlasaııa alt olap ll .....ılk nkıf halı bir manto giymişti: 

11, 11, n, a, ı14, tt, u ..,. ntDDerataJ ..._ kepenldl ..,. sembılerl alqaptır ıli No. h dik- V938 tarlhhıden Itibaren dalrembde her te- tam bedeli m~e aittir. sının önüne siyah bir tul 
tfk&al eaddeslnde U Di ıl8 n Batap meyda- kAna rellnce öni lstor n yanı demir kepenk- sin ıörebDeeetl mahalle asılarak %5/Şabatl • ZOM No. h lera n l.flis kananuıan Ul neı leri bol sürmeli, yanakl~1 
JU sokağında ll lii 17 numaralan n tapu li n zemini abııaptır, pdııoya reUnee: Çepıe 93'7 tarihine rastlıyan Pe11Cmbe ıünii saat macldesiııe te'dikan haldan tapa lleWerlle ları bol boyalı idi. Mad..-: 
b:rclı maclblnce de Jletlktq eacldesiııde esld sokafuıda demir kaJıdaq ıtrnerek alıtap mer If ten 18 ya kadar dalreınhcle blrlnel a~ık sabit olmıyan lpoteldl alacakldarla dlter alA- selamladı. Bana bakinadı 
'Jt Di 87 ,. 1 Di u n u mükerrer n :renl dlftble çıkll4ıkta salon halhule bir kat olap arttırma De satılaeak w eıı çok arttırana kadaraıım n Irtifak bakla l&lılplerl.nbı ba tuğa kuruldu. 
ıs, 11, 17, u,«, ca, ıli namaralarta nıarall- ba nmıda aıı..p p&raftna U. aJ'I'Ilmq lld Ihale edlleeektlr. Şakadar ki: Yapılacak olan haklaruıı w hasasDe fab .,. lll&IU'ife dair Arkasından içeri giriP 
bm «bir tarafı 'börekçi Mastafablb kahw oda " istünde enelee yapılmJt kilçik bir ba blrbıel uttınnada ftrDen bedel satılan olan ldcllalaruu Din tariJıiD4ea Itibaren ll etrafına bakmarak ne 
tikkAnı w bir tarafı Batap mfJJ'clanı w bir makine dalrest nrdır. Ratap meyclanı clhe- 1/ıl hlsseye Isabet eden mahanunen kiJ'metln rün Içinde e't'l'akı mispl~ bDdlrmelerl şıran adama da yanında 
tarafı ~me sollafı n tarafı rabU Be- &Inde ıeınlnJ alqap demir pannaldık korku- yüzde :retml• ... Ini bahna4ıtı takdirde en aksi halde haldan lfba liem.te belli olma - Adamın Anado1u1u 
Jiktat eaddesDe çenUl " ae.tJdquı JDate- luklu bir balkon •e bir lasmmda zemhıl nl- son aıttırawn taahhüdü bald kalmak Pl' - yanlaruı satq bedeUııl paylaplmallllldan ha- -~+•ID\_. 

aa 7erlnde w tralnft7 caddesinde kiln olan to kemerll binadan hariç altmda bir hall tUe arttırma 15 cün daha temdlt olanarat rlç kalacaldan elhetle aiAbdanıun ftba 
-ıa- ıecJIIlnden nıaııkaUp ~ktq cad- nrdır. Ratap meydana sokalmda 11, ıs, 15, tam on~el cüne rutııyan IJ/Mart/937 madde! kananlyeye ıöre hareke& etmeleri .,. 
tedlule 'Jt, lt, 13, 15 •• 87 ft Ratap aıeyda- 17 No. lı matazalar ftrdır. Ba matuaıar se- eama ıünü ıene saat 1ıl ten 18 ya kadar clal- daha fazla malÜlaat a1ınak IIIIJenlerln 838/ 
amda 1, lt, n 1% n 1ıl Ye mükerrer 1ı1 na- min'leri sokak selDininden t-lt metre altak· remlzcle Z net açık aıttmna De satılaeak " !75t dosya namarasDe dairelllise müacaat 
maralarla marakkaıq ıl bap düUıu n t ta ,. 15 No. h dikkin Ille depo halindedir. en çok arttıranm listünde bırakılacaktır. eelerek satq ıünüııden enel ...,........ mn
.. P ....tazayı n iiıerlerbıcle ftld bir b&p pd Ve banlann seaninieri •11.-P w baldral ta - Arttırmaya Ittirak Için zatılan ltba dörtte cat ftdyet n takdiri ~ raporana ıör
IIOdan Ibaret olan ı.bu pyrl menkaliiıı nnbdll'. Her W cephedeki peneerelerl de- bir hlueye maslp mahanunen kıyılletin riz- melerl w Isteeliideri lafsilAta abııut balaıı • 
lle7'eti amaaılyeslnln tamamı c 1ı.1ae olap miJ" parmakbdır. Caddedeld eephe blrlnel 4e yecll baçala nisbetinde per akçuı 'ftJa malan lbmı reıeeetı 9'n .ıaar. (IMtl) 

"Son Posta, nın Edebi Tefrikasl: 28 duğu belli olmıyan beyaz yün işini ha- fif kabalaşan lehçesi, bu IÖZ dudakla .. yordu. Sırrı Nihat kol~ 
vaya kaldırarak: n ndan çıkarken bir au ,ibi berrakla - ketsizdi. Yüzünü belireiı 

- Bilin bakalım, kime ifliyorum). fıyor .. Öyle güzel ((anne)) diyor kil. mıştı. Odada hiç te hof& 
dedi. Sustu. Konuşurken, koııufurken ge- rin bir sükut vardı, ağır 

Selim Naci garip bir şekilde gülüm- ne heyecanlanmıya baflamıttı. Gözle- doğru ileriiyen Seza ..... ,Jiii"''I 
aiyerek cevap verdi: ri acı bir mana alııılf, yüzünün hat la- kapılarını açtı. Sonra gen4' 

-Muhakkak Ayteye.. rı aaabiyetle gerilmitti. Koc:aaına ha- lara çevirdi.Solgunluğu 
Bu genç adamda biç bir tey gizli ı lu ğu sildi. Sezanın çok çapratık gör - Sonra daha yavaf ili ve etti : karak mırıldandı: larının uçlarına hafif bir 

Cleğildi. Açık, sevimli yüzü gibi kalbi ıdüğü hayatını düşünerek çareaizlik - Küçüğü az zamanda o kadar - Size de «baba>> diyor.. lanmıftl. GülümaüyordU. 
de apaçıktı. Sevdiğini bile dili söyle - içinde duyduğu ıztırap çocuğu ile ko- sevdiniz ki .. Tıpkı hakiki bir evlat gi- Bunu gayet yavaf, çok manidar Sırrı Nihat, onun 
mezken yüzü haykırıyordu. Halbuki caanın arasında biraz yatıtır gibi ol • bi ı Fakat muhakkak ki bu sevginiz aöylemitti. Birdenbire deiitmit. de - narındaki müatehzi •---·~.-. 
Sım Nihadın ne sevdiği, ne sevmediii du. karfılıkaız kalmıyor. Size «anne>> der- minki sakin kadından eser kalmamıt • farkına varmıftı. Katl......-
belli değildi. Zavallı Sezayı garip ha • * ken Aytenin sevincinden küçük göğ- tı. Sanki SeJim Naclnin odadaki m ev- çattı. Adeta bir. tey beklot 
reketleri yüzünden durmadan fÜphe • Bir kaç gün sonra idi, o aece Selim aü adeta titriyor. cudiyetini de unutmuftu. Şaka.klanna vardı. 
den fÜpheye, ümidden ümide dütür - Naci Sırrı Nihatlarda yemeie kalmıttı Seza onun «fakat bu sevgi. ~arfı • doğru çekikçe siyah gözlerinde gittik- Seza halkonun açtıit 
müttü. Feride bunları hatıriayınca Sır- ve ealonda üçü oturuyorlardı: Seza, lıksız kalmıyor>> derken gözlerının ga- çe keskinleten tuhaf birmanaile ko - yandı. Dikkatle 
n Nihadın üzerinde yaptığı ae,vimli te- kocası, o .. Genç kadın havalar serin • rip bir surette .parladığına dilcka_t ~t • caaına bakıyordu. Sırrı Nihat bu ha - erkeği derin derin .i;~U!If41'1r~ 
air 1ilindi. Yeniden ona dütman olmı· lemiyJS ba;fadığı halde daha latanbula mitti. Içi burkuldu. Acaba bu bır ıs - kıtların altında tatırdı. Selim Naci bü- - Hava ne kadar 
,.. batladı. Bu ne garip adamdır O kü- geçmeyi diifönmüyer ve Ş.licleki ~ - tihza mıydı) Bu ihtimal ile dalgınlata- yiik bir dikkatle genç kadıııa bakıyor· dedi. 
ç6k çocuğu neden evine getirmişti) vi n üzerinde yaptığı ilk eoiuk tetir rak cevap verdi: du. On' un daha bir çok teYler aöyl~e- Onların cevap .., .... n~ 
Elkiden ayaklarına gelen genç kızı hiç yüzünden tehre dönmeyi gittikçe se - - Evet, beni çok •eviyor, kimse teğini ümit eder gibi bir vaziyet al - ce yüzlinde sahte olduid 
yüreği ürpermeden bir posta paketi gi- ciktiriyordu. öğretmeden bana ((anne» demiye bat- mıttı. Denıiıılti tabii havanın birden- kınlıkla kocasına hitaP 
bi gel!e evine iade edip, sonra fec;lakir- Salonun bahçeye açılan kapılarını ladı. bire timfeklendiğini, parçalandığını - O nel.. Niçin 
hk yaparak onu aldığı halde şimdi Se- kapamışlardı. Iki erkek yavaf yavaf Sırrı Nihat ge~ç kadını süzüyordu. hisaediyon~Jr. Fakat genç kadın hiç dı. YoV& Ayşenin siıe 
zanın yüzüne niçin öyle derin derin konufuyorlar, Seza .koltuğunu küçük Yavafça söze karıştı: bit tey IÖylemeden batını çevirip, son- meai. hoşunuza gitmiyeıı 
bakıyordu} bir maaanın önüne çekmif it işliyor - - Bu küçük kız çok talihli bir ço- ra birdenbire ayağa kalkınca biraz şa- Bunu ((her teyi 

Feride vapurda bu karışık dütünc~- du. Emine kahve getirdi. Seza batını cukmuf Seza .. Öyle te~atli bir ku - şırdı. Ve gözlerinde zaptedemediği bir 
lere dalarak etrafına bile bakamadı. Fa- İfinden kaldırmıyarak istemediğini cağa düştü ki belki anasının ölümün- hayranlık tututtu. Seza ince vücudu
kat kafasında kıvrılan bir sürü iatih - söyledi. Selim Naci ile Sırrı Nihat kah- den duyduğu teeaaürü bile unuttu. nil zayıf büklümlerle saran mavi' bir 
famlara cevah bulmak imkinaızdı. velerini aldılar ve ausarak ağır ağır iç- - Evet, bana ((anne)) derken baş • emprime giymiftİ. Biraz dü,ükçe yu
Köprüde bir otomobile atlayıp misaf1r miye başladılar. Başlarını kaldırıp a - ka bir anneyi, yani, öleni düşünmedi • varlak omuzları, göğeünün bir heykel
olduk'arı eve avdet ettiği zaman kapı- rada sırada Sezaya baltıyorlardı. Bir ğini hissediyorum, bu ya seni avut • traf elinden çıkmıf gibi biçimli, toplu diye hitabından 8:88toaı•"" 
.da kocasının~ ((Nerelerde kaldın, merak aralık Seza da itinden batını kaldırdı mak, öbürünü anmak için söylenen durufu, harikulade idi. Fakat Selim dala ve Eena mı 
'ett-im. H diye, teliflı hareketi, kızı Gü le- ve onların bakışlarını üzerinde bulun- bir aöz değil .. Bu içten gelen, derin bir Naci ••ıl onun batına parlak siyah saç· Sezanın duda 

Mavi gözleri büyüyerek koliarına ca hafif ürperdi. Aralarnldalıi aüktitu çocuk sevgleine bürünerek yürekten larla ÇeVrili solgun yüzüne bidhycno ve genielemitti: 
~illlıriıi~" Jıe)lÇ .kadının içindeki btuuk-~ iJter aibi elinde cia'- ııe ol- kopan bir hjtap ••• Bazı ~elimlerde ha- aöalerilıde deli. ~ manalu JiiiDt • 
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ittihad ve Terakkide on sene (Hikaye ı Doktorun inlikarnı -ı 

HARBiN OnlKTISAD 1 N~VAZiYETi Viyanada oturan bir Rus aile, genç 
kızları için bir doktor çağırdılar. Mü -
tehassıs genç kızda kalb hastalığı bul· 
du. 

_____ ..J 

Çeviren: F. Varal 
denbire artık hiç bir kıskançlığı kal • 
mamış gibi yapıyor, karısının ıztıra -
bına ağlıyacakmış gibi oluyor: «Neniz 
var, zavallı Machacığım, diyordu, hasli" • Yazan: 

adıseleri 

Öksiiriik, Nezle, Boğaz ve Göğüs has· 
talıklariyle sesi losılanlara şifai te· 
sirleri çoktur. 30 Kuruş. Ilasan deposu: 
htanbul_, Ankara, Bey~ğlu, oeşiktal, 
Eskifehlr. 

On dokuz yaşında bir esmerin göğ · talığınızı teşhis edemiyorum. Keder • 
süne kulağını dayamak, sonra da, san· dc.n ölen bir kimseye benziyorsunuz. 
!ki girebilir miyim diyerek kalbinin Ü· Benimle yaşamaktan bahtiyar değil 
zerine vurnnak, düşünün bir kere! misiniz yoksa?» 

Doktor, Matmazel Machaya aşık ol - Hastalığın terakkisini şeytani bir se· 
muştu. Onu babasından istedi. Ara vinçle seyrederken, riyakarlıklarile 

yerde kendisini genç kıza da sevdirdi hastayı büsbütün öldürüyordu. Altı ay 
ve üç ay sonra evlendiler. geçtikten sonra senkoplar fazlalaşmış, 

Yeni evliler Viyana sosyetesinin pek daraban artmıştı. Kalb hastalığının en 
hoşuna gittiler. Karı koca, gayet en - feci semnipomları baş göstermişti. 
teresan bir çift teşkil ediyordu. Dok · «Bir ~şam doktor karısının odasına 
tor, Machayı hem karısı, hem hastası bir rüzgar hızile girerek haykırdı: «Ma
gibi seviyor, ona hem tapınıyor, hem dam, her şeyi biliyorum, Mösyö BlE • 
de bakıyordu. zewitz sizin dostunuzdur.» 

Bu küçük roman ince ruhlu Alman Macha iç çamaşırı gibi bembeyaz ke· 
kadınlarına pek dokunalldı geliyordu. sildi, dudaklarında ölüm morlukları 
Daktorun karısı gözle görülecek ka · belirmişti: cÖldürün beni!» diye yal • 
dar sür'at1e iyileşiyor, sık sık balolara vardı. ı 
gidiyor ve vals ediyordu. Doktorun istediği de bu idi. Fakat~ 

- Kalb hastalığı olduğu hal(ie mı? cAllah göstermesin, dedi4 bir kadına 
- Evet, genç kadın o kadar iyileş • el kaldırmak ha, Allah saklasın. Suç 

miş gibi görünüyordu ki kocası, dok .. ortağınız her ikinizin de kabahatini &o 
tor olarak, onun balolarda bir kere dedi. Biraz evvel Mösyö Blazewitz ile 
vals etmesine müsaade ediyordu. Fa • düello ederek onu öldürdüm!•. Bunun 
kat !kıskanç bir adam bunu seve seve üzerine Macha kaskatı ikesilerek yere 
menedebilirdi. Zira Blazewitz ismin · yıkıldı. Doktor yalan söylemişti, Viya
de bir yüzbaşı her zaman Machayı ilk nanın en iyi atıcısı sayılan yüzbaşının 
dansa kaldırır ve kadının narin vücu· kalbine dokunınağa cesaret edemezdi. 
dunu göğsünde tatlı tatlı sıkardı. Halının üstüne uzanan karısına cğile • 

cGünün birinde doktorun eline bir rek elini avucuna aldı. Nabzı hala atı• 
paket mektup geçti... Bunlar adama, yordu, demek kadın daha ölmemi~ti. 
karısı tarafından -------------- Cellat zavallıyı 
aldatılmış oldu· Yarmki nushamlzda : tedavi ederek O· 

ğunu ifşa etti • na gene hayat 
ler. Doktor her B A B A verdi ve emretti: 
zaman gizli ka • • • cŞimdi bal o el • 
lan bir cürüm iş· bisenizi giyecek 
Iiyerek öç aldı. Çeviren : Fa ik Beremen ve bütün elmas • 

- Peki o hal· -------------• larınızı takacak "' 
de etraftan bunu sınız. Fransız s~ 

nasıl duydular? J f~~ethanesinde'ki . bal~~a davet -
- Doktorun sırrı içini yakıyordu, lıyız, oraya gıdecegız. Yi.izba • 

dayanamadı, anlattı. şıyla düello edişime bir o .. 
cİntikam şekli müthişti, fakat bunu yun meselesini bahane ettim. Fakat 

ancak bir doktor yapabilirdi. Macha sizin de isminiz geçti. Bunun için sizi 
tamamile iyileşmemişti, mütehassıs bu akşam baloda herkes kolumda gör
bunu pek iyi biliyordu. Genç kadına iki meli. Yoksa sizin için düello ettiğimi 

zannederler ve şerefim beş paralık o • 
sbenkmediştr büşy.ükd~timalml vhe mt uhabbbetle lur .. Haydi, giyininiz, diyorum size! .. • 

a ı ı. un ı za va ı as anın ur - . . Zavallı kadın gıyınmcz de ne yapar-
n~ndan getirrneğe karar verdL Kızgın· 'dı? Namus ve şerefile bu kadar gad ": 
ldı~ınl~ yen:rehk, kdarısb~ınkyanınh dı~'. en· dareasma oynadığı adama karşı koya· 
ışe ı ve şup e e en ır oca a ını ta- . ·ı b ı 

kınmalda iktifa etti ve bu suretle iha· bilir miydi? Giyindı ve kocası .e a oya 
' 'tt' B" k turmaktan zıyade yı· 

net eden kadının içinde korku ve ız _ gı ı. ır enara 0 . . 
tırap uyandırdı. Karısile dostunun ne kıldı. Şık bir uşak kapıya kadar ılerlı· 
büyük bir ihtiras içinde yaşadıklarını yor ve gelenlerin ismini yüksek sesle 
eline geçen mektuplardan biliyordu. bild.ir~yordu. Doktor, karısının sandal• 
Binaenaleyh tehlike olsa bile, birbir . yesının arkaısında ayakta duruyordu. 
lerini göııme~e çalışacaklarından emin- ~apıya bir göz attıktan sonra birden • 
di. o zamandanberi iki aşık arasına es· bıre .genç ~adının kulağına eğilerek: 

cSefıl dedı ked d k · ··ıd·· rarengiz engeller sokuyor fakat on • . ' • er erne senı o ur • 
' medı?:ıt Zazallı· cDah de··ı d' ları birbirlerinden tamamile ayırım - · . · a gı ,» ıye ce• 
,. . vap verdı. Doktor kapıyı göstcrerekı 

Yordu. Randevularına manı oluyor, 0 halde bak d' .1,. tt· t 
1 

· . . c- , ıye ı ave e ı, ve 
muhabere e me erının onune geç~y~r, ı;evinçten geber!•. Bu sırada uşak ha .. 
aşklarını rahat bırakmıyor ve zehırlı • ber verdi: cYüzbaşı Blazewitz!• 
yordu. Bu ateşin ve ıztırap verici he • cGüzel delikanlı gülümsiyerek sa .. 
yecan içinde Machanın sıhhati gene f~- lona girdi. Ve her zaman yaptığı gibi 
na halde bozul~~· Do~to~ ~arı~ını .bır gözlerile evvela metresini aradı. Genç 
zamanlar nasıl ıtımat ıle ıyıleştırmışse kadını zor tanıyabildi. Makine gibi ye-

1 şimdi de onu öldürüyordu. Kanın de • rinden kalkmıştı, yüzünde ölümün 
veranına öldürücü bir sür'at veren çıl- renksizliği vardı. Sevgilisine donuk bir 
gm bir korkudan sonra, kalbi dondu· bakıştan sonra cansız olarak yere düş
ran ve kanı orada pıhtılaştıran uzun tü. Kederin yapamadığı işi sevinç ba .. 
keder günleı1. geliyordu. Bazan bir - şarmıştı.:. 

17: Kuartet · (Şchubert'den parçalar>. 
19.10: Plfık neşrlyatı. 19.30: Brno'dan nakil. 
20.45: opera. 22.25: Plll.k neşriyatı. 22.45: 

Brno'dan nakil. 
VİYANA 

19.30: Alman halk şarkıları. 20.15: Opera

dan nakli. 21,30: Dans plll.kları. 
, VARŞOVA , 

17.15: Serenatıar. 19.20: Şarkılar. 19.46: O 

MIDENIZE 
dikkat ve 1Y1 HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çi~nemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biber 
li yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve EK-
ŞlLlK, HAZIMSIZLIK, ae-ırhk ve 
baş dönmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAZIMSIZLIÖI, MIDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GlDERlR. 
tNKIBAZI dereder. Bugünden bir 
şişe MAZON alınız. Hiçbir mU
masil mUstahzarla kıyas k~ıbul 
etmez. 

. M A Z O N isim, H O R O S markasına dikkat. 

pera rnusiklsi. 20.15: Senfonl orkestrr. 
Kısa temsiller. 22.45: Dans plli.kları. 

22.30: j Akşam ne~riyatı: 

18.30: Plfı.kla dans musikisi. 19: Şehir tl• 
yatrosu komedi kısmı tarafından bir tem~ 
sU. 20: Türk mus1kl hey'eti. 20.30: Bay ömer 
Rıza tarafından Arapça havadis. 20.45: Mü· 

Yarınki prorram 
İSTANBUL 

23 İkincikanun 93'7 

ötıe ne!jriyatı: 

12.30: Plflkla Türk muslklsl. 12.50 IJ4va
dis. 13.05: PlAkla hafif müzik. 13.25: Mııh ~ 

telif plak neşrlyat.ı. 

nur Nurettin ve arkadaşları tarafından 

Türk muslkisi ve halk şarkıları. 21.15: Saat 
ayarı, orkestra. 22: Ajans ve borsa haberleri. 
22.30: PlAkla sololar. / . 
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- tKINCI KIS1M - A. R. Yazan : CeJ8l 
Silah seslerine koşan zabıta memurları Rasputinin kanlı 
cesedi karşısında yıldıramla vuruhnuş gibi durmuşlardı "Oğlum yasağa karşı gelirse o da 

görecekti.r, yurt işleri böyle yü Diye bağırmış; at~ etmeye ba~la ~~ Çariçe, IR.asputini öldüren kurşun-
mıştı. lann, ayni -zamanda lkendi ~iyasetine 

Revelverden çıkan kurşunlardan bi- de bir darbe olduğunu histıetmişti. 
ri, Rasputin'in beynini delmi~. sağ Ve .. bu kadar cür'etkarane 'hareket - İkiniz de yalan söylemiyorsunuzl dilmesini de ilave etmeyi unutmaınış-
gözünü patlatmıştı. Diğer üç .kurşun edenlerin, daha büyük hadiselere atıl- dedi, sen, üzerine bindiğin atın sırtı - Sama, Tanlcutla konuşuyordu: 
da, v:ücuclünün mubte1if yerlerine sap· mıya hazır olauklarına da hükmey - na mUkaddes 'renkli ibir atkı sermişsini - Ur'da kaldığın müddetce nerde 
Janmıştı. lemişti •.• Onun :içindir lci.; şu anda, Memururo ıbunu ıgörmüş .. ve seni ya· yatıp kalkıyordun? 

Rasputin, en küçük bir ıses bile çı~ .umumi karargahta bulunan (çar)m sağa ikar~ı ıge1d~n ·çin apsetmif.. - Kralın sarayında .. 
lc.ı_mıya .muktedir olamadan, yüzüstü vekili, ve bükilmetin de .resmen :ıreisi boyle değil mi? - Kralın sarayında rahata alışmış 
düşüp kalmıştı. olmakla beraber, kocasının ailesine if acir hiddetlendi: olmalısın 1 Burada o kadar rahat ede-

Artı'k :karanlığa. gözleri alışmış o - mensup olan bu j]ci adam ılıakkında -Evet ama, dedi, \ben 1bu sarı atkı- miyeceksint 
an P.oroçkeviç ona bir tekme vurarak tevkif emri verıniye cesaret edememiş- yı yıllardanberi Ur·da atırom sırlma -Niçin .• ? 

bir saman çuvalı gibi yana (levirıniş: ti. örterim. Orada. lbana ihiç 1kimse !bir :şey - Çünkü burdaki zabitler sarayda 
- Jşte şimdi .. iyice öldü. Fakaat .. Prens Yusupofla Crandük soy.1emea.i... oturmuyorlar. 
Diye roırıldanmıştı. Dimitrinin bu mütecasirane hareketle- - Orada'ki şe'hir mu'hafızının sarı - Her'kea nerde oturursa, ben de * rjni, doğrudan doğruya kendisine ha ka- renge !karşı say:gı ve sevgisi :zayıfla.mıf orada o turu rum. 
Silah .seslerine koşan zabıta memur· ret telakki ederek, bu "ki .adama ıkarşı o1sa gere'k. Eğer lbenim gibi derin bir -Suz<la dasarayda mı otururdun? 

lan,; Hasputinin Jean lı cesedi kar~nsın- .kalbin de şiddetli bir !intikam ateşi baş- sevgisi .a1sayiiı, gözünden kaçmazdı... - Evet. Hassa zabiti idim. Nabo be-
da. yıldıronla :yurulmu~ ~ibi durmuş· göstermişti. V.e.. Rasputin taraftar1a· Tacir !her me adar şikayet ettiyse :ni yanından ayırmazdı. 
iardı. rm ı neyecana getirerek yeni ibir cephe de, Tankut hapis cezası tamamlanma- -O ihaide neden ondan ayrıldın da 

Hadiseyj, derhal polis müdürü 'U - yapmak ~çİn Rasputine, derhat şu run- dan çı:kamıyacağını söyledi. ~ki hafta- Sumer ordusuna geçtin). 
mumisine bildirmiş1erdi. Müdürü ıu - ıvanı vermişti: mn sonuncu günü serbest ibırakildı. - Ay.rı1mak niyetinde <leğildim. 
mum'i, saraya ge1miş; tahkikat icra [Şehit peygamber ... ] Tankut'a, Ur'lu bir hemşeriaini ne .. 'Fakat, esir düştükten sonra G 
ehnek istemişti. If akat Prens Yusupof fr den hapsettiğini soraniara Sirteila mu- yalvarclmı.. bana Sumer ordusunda 
karşısına dikilerek: 'Çar, vali' ayı 'haber aldığı <lakikada, hafızı şu oe:va:bı vermişti: hizmet ıverirtıe, Surneriilere faydalı o-

- Ben .. ve, Grandük Dimitri Pav- karar.gahtan hareket etmiş .. son süi'at- -Eğer o Ur'lu, öteki Sirtellalı, he- lacağımı söyledim. 
loviç .. çarlığın ve memleketin selame· le Petersburga gelrrüşti. riki Nipur'Ju diye suçlarına göz yuma- _ O da seni maiyetine a1dı., değil 
ti için bu adamı biz öldürdü k. Hiç şüpbe -etmemek lwmgelir ki cak <>lursam, şehirde ve ıköylerde suç mi? 

Demişti. .. Prensi n maksadı; ş eri kle- çar, .kal ben çok büyük bir ısevinç .his- işleyenierin sayısı artar. Yasak, !herkes _ Evet .. 
yjnin !izlerini kaybetme.k .. ve bilhassa, sebnekte idi. Çünkü; ~lık tacının bir için yasaktır. Bir ıgün oğlum yasağa _Fakat, Sirte1lada senin göreceğİn 
Poroçkevi~ mes''l.(li.yetten kurtarmak tarafına çeki taşı gibi asılmış olan o karşı ~elirse, onu da ayırd edecek deği- hizmet çok ağırdır .. bilmem ki, Gude
astemekti. mel'un ;papazdan kurtulmak, ı.kend.isi lim. '().da ceza görecektir. Yurd işleri aya vaad ettiğin yararlığı 'burada gös-

Polis müdürü umumisi, bu kısa ve için büyük bir saadetti. Ve, (isterik) başka türlü yürümez. terebilecek misin) 

mı? 

-Korkma .. çok 
eeleri sevgililerle 
bulacaksın 1 

- Nerede yatıP 

- Iki tekerlekli bir 
d. de 

nu istersen ken ın 

tersen atla gidip . 
var.. Sekiz hizmetçın 
da çalışma şartla~ 
ağırdır. Maden!erıfl 
mahalleleri de :vardır·~ 
kalabalıktır, YükJek 
tedenberi muhafızl~...M 
de orada, itin b~. 
Gudea böyle .em~"' 
dan itibaren yenı 1F 

Tankut, Suz'lu 
leri de söylemektell 
dı: 

kat'i ifade karşısında, prens Yusupofu hamleleri arasında, insanı 9ldırtacak * - Sözümde durmağa çalışacağım. 
selamlamakla iktifa etmiş .. Rasputinin kadar kadınlık sevgisi gösteren evgi- Sama ( Sirtella) ~a gelince - Seni demir ocakları muhahzlı - -------::: 
kanlı cesedini morga naklettirdikten' li karısına, Takipsiz bir koca gibi ta • Sirtella kızları onu yakından gör • ğına tayin ediyorum. Oradaki zabiti-
sonra, doğruca büyük saraya giderek sarruf edebilecekti. 'InCk için sokaldara dö"külüyor, aul ka~ miz çok ilitiyarladı .. bu işi muvaffaki· 1-----.-----
~z.i~et~ s~ray nazırı vasıtasile çariçeye Böyle olmakla bera"ber - yüz altmış dınlar daima onun yolunu bekliyor ~ yetle ogöremiyor. Bu, tam sana göre Rumt sene 
hılaırmıştı. m1lyon müfusun zikuddret hükümdan ..;ı L· • u· 18C>2 .r~ . cu. .oır ış r. _ 

~rıçe, hu acı haberi aldığı zaman olan bu aciz !koca ~ hislerini büyük bir - Sama geliyor... - Orada ne yapacağım ben? 2 ci Kanun 

~etane.tini muhafaza edememiş; .da- ma'haretle gizlemiş .. siyahlar giyerek İşte .. ~erkeste bir ıtelaş.. - Maden ocakiannda beş yüzden 9 

ık~lar~a . .devam. eden ~~. baygınlık dua iskem1esinin önüne dizçô"kmü1 FaRat, bu delıkan1mın yüzü neden fazla işç,i var. Bunları ocaklarda çalış- 1----__:---_ 
.geçırmıştı. Kendıne geldıgı zaman: o1an karısının yanına o aa dizcökerek 'gü1müyor, neden ~olun u beldiyen genç tırasak sı n! Günôeliklerini, yiyecekle -

-Katiller ne oldu?.. (Şehid peygamberin ustira'hati ruhu lkız1aTa ve odu1 kadınlara iltifat etmeden rini vereceksini Gündelik almadan ça- 1-----:-------
D~işti. . . . .~n), ~u aya girişmişti. ıgeçip gidiyor? lışan esirlerin tembellik ettiklerini gö- 1-.;._....,----'1 

ıK~t11ler, ne olabılrrdi~.. Çarıçe, müteessirdi. Hayatında - Onun da bir 'Sevgilisi var besbel rürsen, onları işlenmi' bo~ kuy.ulara a· 
IBızzat (çar) ın em:ı mahsusu ol· kendini en çok memnun etmiş olan li.. tıp hapsedeceksin. Hasılı bütün işçi -

~~dıkça, ~~~ları tevkıf _etmek değil; bu adamdan ebeciiyen ayrılmak, ona, İşte yerliler tarafından derhal onun }erin hayatı senin elindedir. Her ak - 1----,:!__-.!..---:: 

lstıcv.aba_:u: et e~.mek bıle kim en in çok ,güç ,gelmişti ... Hatta, kocasının hakkında verilen bükiim. şam çıkan ve iş1enen mad.enleri hay -
haddı .Oegılclı. · · Çunkü prens Yusupof, f!Öyled.iği .teseJli sözlerini bile dinle - Sama'nın Elamlardan esir alındık - vanlara yükletip >şehre gönderecek .. 
çarın amcası5Gr_a~dü1~ Alebandr) m mek istememişti .•• Birdenbire başını ıtan .sonra.. kenditıinin Sumer ..ordu sun- 'Sin, (1) 
oamadı_ oldugu gıbı; Crandük Dimitri kaldımuş: .da zabit olarak ıistihdam edildiğini her- .. . • 
Pavlovıç de, çarın yeğeni idi -Katiller ne olacakı) Onlar- se- kes ..• . f (1) Profee>or Hcrzfcldın yaptıgı tet~ •••••-•":-.. ~-

Onun i_çin, çari_çenin o suali~e karşı: ınin en yakın :akrnbaların .. olduğu' için, s:!:~:u~:İk arasında «esir zabitn ıkika~ta (Sirtella) caiva~~ birdçok 
H t K ll h kk d b b . ,L Ş k demır ve bakır ma en en mey ana • - • ~şme ~eap!.. at i er a ın a en. u 'IŞe ~arı şmak istemedim. üp~ diyorlardı. Sama çok ya ışıklı, uzun 1 tır Bu havalide i§lenmiş 

ıra;~nızı heldıyoruz: . hesız, Çarlığın adaletini gösterecek • boylu, geniş göğüslü, ~n pazulu, o- ~:nm:!akiarı, demir baltalar, hala 
ye oevap vermışlerdi. sm. tuz yaşlarında bir .erkektı. kill ini kaybetmemiş maden ku -

Fakat . d b ·L! •• h. D . . ı· 1 ~e er .,; . .çarıçe .. e: . u ı~ .mu un emıştı. Sama, Sirtellaya ge ır ıge mez 'if an~ yulan ve insan clilc oyulm~ kayalık· 
§B~ !Yetın tevkifı ıç.ın emır vererne - Halbuki (Çar1ık) :ta, senelerdenhe- ıkut'u ziyaret etmişti. !Kral Gudea, Tan- lar bulwımuş, 'bunların fotografla bu· 
mışti. Hiç bir şey söylemeden, doğruca ri, milyon1arca "kişi (adalet) Ibekle • kuta bu zabiti Sirtellaya niçin gönder· günkü dummlan ve görünüşleri tes-

• 

dua odasına ıgeçmitıti. mekte idi. Ve o güne ikadar; ... Rus • diğini lbilairmemiş olsaydı, Tankut da bit edilmijfir. • 
---·----- yaya amamile yabancı yaşamış olan. mevkiinden :Şüpheye düşecekti. Bere- Altay dağlannın ;pek çok yerlcrın • 

l 
bu {Rus Çariçesi), hiç kimse için a _ ket versin ki, Gudea. Samayı Ur'öa de naha -önceden _keşfo~unnn rmadlen 

l B. D Id __] ~ 1 ,__ ~ kn d . . . h . aklan :ve denur erıtme ınn an ., o orun <aaıet 'ta eo etmeyı a ıın an geçmne- bulundurmanın kızı ıçın tte lıkeli ol • oc ~ • ikend"l . ka 

G·u·nlu-·k . t" . ..1 L a· . . . d Türklerin madeıücnnı ı en ..çı. -
Cuma mıçŞ ı. a .. ı!r1 b" d uuğunu yazmış 'Ve Ken ISıne Jtıma e• rıp, kendileri işledilderini gÖstermek• 

Notlarindan ar, şu an a uçtaram ır cen ere - -~---·---·-- d. 
ı-~---------(-~_, arasında czilmekte .idi. Bu cenderenin 1 te E~hl 'r.ür'kler madenden eşya yap • 
Göz nezleleri ---ı bir tarafı, o (isterik kadın), diğer ta- Nöbetci l mayı !bildikleri gibi, ımadenleri işte : ı•-------: 

rafı da (Rusya} .idi. Üçüncü tarafa ge- Eczaneler -.:ıeyi, 58n~ata elverişli hale gctinneyı 
Grlp ve nezle salgınlarmda göz nez- )" Ça :n "--- ıa a· ınce; rm •retersourga geı i,ğini IBa -eec~ nöbetçi olaJl eczaneler fUD- ae biliiler ı. 

Jelerine de sık sık d-esadüf edlllr. Nlte· haber alan bazı Crandülclerle ihaneda- iardır: Eski ve yeni yapılmış araştırmalar· ta. B. Mü. 
:klın tıu sıralıırda lbu IDezle az çok göze b Lf d h tah kkuk tmistir na mensu asılzade1erdi. V-e hemen istanbul clhetindekiler: dan sonra ·u r a a 8 c ·• • • Hl. 
çarpınat;a baŞladı. Neilenln tcbarüz et- ·ı t ·· 00 d · ler hepsi de Rasputinin düşmanı, Çariçe- Aksarayda: <Eteın ıp,ertev•. ~Alemdar- ki, Türkler, ta_r_11 en °, nce ~.~~ • • • Name 
:mesl '§Öyle başlar: d lik t b t n şe · d h IT 1 b ··n· h da: lEşreT Neş'e't), .Bn.kırköyünde: (Hi- de ae ma encı sana ınm u u - Merkez B. D. 

abahları gözlerde ~palt görülilr, ~n le mdu ~ı 1 
- ıo"an u :m~ ım ;;a · killerini ve bütün usullerini bilirler • 

göz kap klnrımn aıtında rum tn.nclcrl eıyet er e, \[""rens 11 usupof ale GTan • lfıl), Beyazıtta: iBelldS), iEminönünde: • 
gibi lb:ıtmıı. hissolunur ve goiler lrnnla- dük Dimitriyj affettirmek j_çin Çar (Sallh Necati), Fencrde: (Emilyadll, m.Yenı" bulunan ocaldardan bazıları -

I k b .. L ] Xtıragümrükte: '(Suad>. .:Kfi_çükpazarda: 
rup kızartt ııve knşınır. Çay ~Yey:ılıut .asıt- 1ı s~~ay~nıdn. uyü~ sa onunda hek ~ (Hasan Hulflsl). so.mo.tyada: (Tcotı- nın yer.altında'ki 'koridorlan, tam as - l.sterllri 
borlk banyolarlle blr Iki l&finde rahatlık eşmCJ~.teıer ı. los), Şehremlnlnde: CA. Hamdl), Şe h- nmızda yapılmı§ ocıı'klar gibi mü • '1'. 'Frang1 
ve lyillk başlamazsa derlınl blr göz dok- Çar, ibunların jçinden en evwel am- kemmel bir .surette nğac direklerle 
toruna bnş vurmnhdır. Umumiyctlc göz G d k Al ı_ d mdeba§mc:la: (Asaf). cası ran ü eKsan rı ikabul etmiş- Be,-o'ğlu clhetinıleldler: dayatı1mıştır. 
nezlelert bir kaç günde .:iylleşlr. Gözde · G d"·k Al k dr d d G .~~_ 11..,.. •-"annda gerekse tı. ran u e ·san ; ama ının Galatada: (Ycnlyol), '(Mustafa Na- ercıı. •"'--"'.r a oruu . ' 10 F. Fratıgı 
knn ve nezle olduğu zamanlar elel:trik ha pot aa ··tenıaaıycn mey reketinden müteessirdi ... Rasputi - m, Hasköyde (Barbut), Kasımpaşada: Mczo amya mu • ı Dolar 
zfyası, toz toprak, dtımD.n :ızykusuzluk gl- k 1 kt 1 bu ocaklann 

nin ölümü, Çarlığın haysiyet - ve bat- (Vnsıf), Merkez :nahlycde: (Galatasa- da~ çı Bn ma a 0 an . ı 1sterlln 
-bl eyler .hast.al.ı!ı .a.rttırır. Bunlardan çe- .. •ı_ çokturu Tiirklc:rin madeniert yalnız 
ldnmelldlr. Doğrudan doğruya so~uk .ha- ta, namusunu, ':KUrtarmakJa beraber· ray>, (Matkov:lç), Şlşllde: (Asım), -Tak- "' ' cl . . d ~·ı d"· u 20 L'lret 

16 d d v f . . . ' !lro uı ) (E kendi ihtiya arı ıçın egı , ıgcr - -----~ 
vanın göz üzerlnc zarıırlı bir tesir! yok- . ama ı ı usupo un elın~en bır cına - slmde: (Kürkçlyan>, <Zn P os • r- luslara satmak için de ~ıkardıklannı 
tur. yet çıkması; her ne şekılde olursa ol- tuğrul). . t d" ---------------! sun, alnına bir (katil) damgasının Usküdar JtadikÖJ ve Adalardakller: ısı;u:ı~:: 1başka eski l'.ürklerin al·ı 

<•> Bu .notları kesip saklayınız, yahat vurulması, çok ağır başlı bir adam o· !Büyükadatla: {Merkez), Heybellde: tm madenieri islettiklcri de, Orta As· IKredl ıFo~e {)0.~ 

ı 
bir nlbüme yapıştırıp kolleltSiyon yapınız. l G d. k Al k d (Yusuf), Kadiköy Pazar yolunda: (Rlfat ~ ikl 188l sen~ ao3,ll" 
Sıkıntı zamanınızlfa bo notlar blr c1o'ktor a~ . ran u e aan ra pek acı gel- Muhtar), Moaaaa: CAIAeddln), Üsküdar !yada metrUk kalmış ı(l)un oc~ annı~ 11903 ~ 91,01 

mr mıştı. ,._,__"e ~ ... n .... -. t"'•-~-). son yıllar içinde kcşfoluıımasıle an1a·l 1911 .:. 
gil-ıl imdadınıza yeflşe"b • ~-· -u...,~ • .-. wu:ınuu. ~-----... ıı:--. (Arkası var) şılmıştır. "'Ili 

Devlet 



osonda kazanamıyanlara 
1n0jde. 

,, ,, 
(EKILI$ TARIHI 
'IPATfD 

'o··~'ln Kenan 
:~""O•nden, nezleden, n, ba• 
~n koruyacak en Iyi bud r. 
•ne dikkat huyurulması 

Ilanları 

Hakkında Mühim 
-i ..... İLAN: 

~'ti tıaınt.cı" • • • • .. • •• 
1 t~ nun 17 ana madduane aore .Ueiindekı baskul, 

' litre, llçek, metre jihi yıllıK muayeneye tabi 
t ~iit~:. leç ıl/l/37 gtlnü ak,anwıa kadar ayar m~ 
diı~'l ~dettirmeJ.ri gazetderle ve muhtelif vasıta• 
'' -,. eti bitraeli: itzeiedir. Alakadarlarm Kay• 
-~ ~luldarıU ~iiracaatla ölçüler için beyan• 

-.~liblı Ye tffllil btr surette mlrekkepli kalemle 
1;.. ~-~ kaycılettirmelerbıi aksi tak· 

(41'1) 11tli ta'lıQ,at Japdacağı ebemadyetle ve ~ekrar 

-ı. ~l'~,. - * .. . 
~~dan: Dap bOf olarak .,ulunup tahb mu• 

de '-ıl .. bibi her kim ise bir balta zarfında geliP. 
tl d.ir~ tabJacaiı ilb oluaur. "B., "409, 

Fahmiye 
ilı~~. Müdürlüğünden: 
~t'd~11 ~-~ ...__ :llci klıaDr tahmil oluğu?a iki doluya ve 
~~Ili~--~ -,... aa.umda aevketmek •e ıcabında 20 dolu 

ij 
1 't'V\: ~le (izere Jdba7eüiz h&lat sisteminde işliye-

~t ~ t hPIJ.:~~--~ te.U..b ricude retirilecektir. lbaleal 
011~j -.. .. bu tesisata ait bUtün mibaniki aksam, 

~~~~t~ ~tahhide ve buna mütesllik intaat, hafriyat 
~tı~ oı._ •t _d•ireıni.ze ait bulunacakbr. 
~li~,.._ P.!İeai~t kumı için tahmin olunan kqif bedeli 

~t l~ ._ \l Gdti~iYetine ait olmak üzere 4863 lira olup 
~ ~ti~;uını plAnı ile prtname Havzai F ahmiye Mü· 
·~~ .~ a ~bul Mmtakası Maden kliat Memur• 
~ ~ ~~.htrnıann ~ lira mukabilinde alınabileceği 
~~ t ık edilmek üzere daha ziyade tafsilit ve 
~~ -

"- ~ ıö ltai~tı vüctHle getirebilecek kahniyet ve ih· 
~~·•tiıt atenr vesikaİarı haiz bulunması veya F ~ Ku• 
•• ~ ttfil tabırssnl elmesi şarlile bu tesisat hakkınCia 

~~lfttd,~ kat't planlan, işletme iıa tıamni 'Ve ma .. 
~~ lldtrty ını CBösterir cedvelle birlikte Zonguldakta 
L~ 1ettıttl~ t~~fııuii edetelc ko~isJôTta titliracaatl• 
~~ f 3 

Üe fit'ıladAk oJ n Jh•l~ klfif bedelinid 
~k:• Banlta mekfubu Jleya Erpnit Sivu, ~ 

AL 

Yalnız 5 7 kunlJ 

masrafla 100 ktıöaretroya 7 kişiyi 
rahat ~. götllren .ınazotıu 

MEftCEDE&- BEhZ 
tenezz.nb otomobWerl geldi. Ltlks -
Konfor • Snrat. (Taksim Bahçesi 
karşısı No. 25 Istanbul) Telgr~tf ad-
rest: Dizel-Istanbul, Telefon: 40.835. 
Adresfnlzl yazınız, katalog' gönde
reijm. Yeitek parça 86tgtmtzf ziya-
ret edtntz. 

Soa Posta 
Yevmt, st yas!. m vadt.S ve H&lt ruetesı 

.-4 -....., 

Y batan çaıaı~e sOkak, ıs. 
ere , a1JL lS 'rA 

aazeteıni.*ll' çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve ~etemize aittir. 

TÜ'RıtlYB 
YL~~AN 
llıCNEBl 

-

Abone bedeli pefindir. Adres 
değiştirmek 21 ku~tur. 

Gelen eawalı fm verilmez. 
Ilanlardan me•'fıliyet alrnnwa . 

C IÇI• n mektup1ara 1 O 1lurutlu1C evap 
Pul ii&vesi lltımdır. 

-~sta kutüiU! 141 İstanbul 
Telgraf : Sön P.o9ta 
'l'e&.ı-t : 20203 

kutularda ka9e --

OPA 

----------------------------~--~~----------· ' 
lnhisarlar U. Müdürl-qğünden: 

pqaı,.hçe falwi.kumda me•cut 600 adet J.t hldoıı 2011/917 ta· 
ribine rUtlayaa Cuma ıQJIG saat 10 da pazarlıkla ublacaktar. latek· 
Iiierin mallan i&mek üzere hergün Paşabahçe fabtikuma ve pazar
lık için de tayi.D olanan gUn ve saatte % 7,5 Glftftme pa11118rile 
birlikte Kabataşta lnhisarlar Levazım ve mnbayaat Şubesi IIWürlii
ğündeki aaht Komisyonuna müracaatlan. "203,. 

.. .. 
1 - Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda 540.60 naetN ıın~Eabı cam 

tahtası ve 433.98 metre mik' abı kazak ve a•gilik p.m cHirne-' paaarlıkla 
Atın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 27/1/937 tarihine rasthyan çartaınba günü aaat lS de 
Kabatatta Levuım ve mübayaat tubeaindeki alım komiayOINbcla yapıla

caktır. 
3 _ Şartnameler parasız olarak her gün aözü treçen ,....._ ilmalmir. 
4 - Istekiiierin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven,.. 

me paralarile birlikte adı leçeat komisyona ıelmeleri ilia • a •192)) 
. . 'K * 
I- Cibali Tütün Fabrikaaa için tip ve eb'ach ..-.m ıiue ... listede 

y~ı 2000 lira nnlhammen hedeDi 22 kalem ~ w-w .... yaphnt. 
caktır. 
ll- Pazarlık 25/l/937 tarihine mstlayan Pazarteti &ÜIIIIIaat 16 da K .. 

b~tatlla levazım ve mübayaat •ubesindeki Alım Koarisyommda yapılacak
tır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen taıbedeo alınabilir • ., 
ıv .-. lahtkiiletin pazarlılt iÇin \iyia edilea güft ve saatte o/o 7,S shen. 

me paralarile birlikte adı 1eçeo KomiaJona aelmeleri olio olunW". ((119•• 



F eliket değil tedbirsizlik! 
Eğer baş ağrısı başlayinca bir tek 

AhayCii istirabi liemen geçer 
ve rahat rahat çalıfmaia de • 
vam ederdi. Çünkü Gripin .ı. 

ddd:an sonra ziil olmıyacali 

hiç bir bat ağrısı yoktur. Asa,. 

~i_ ainlarm, dit airılarınm eıı 
mükemmel ilicıdır. 

Gripini tercih ediniz! 

TOrk Memuru Aran1yor 
Şehrimizde mali bir müessese için tercüme ve yazı itlerinde kulla

nılmak üzer-e bir Türk memura ihtiyaç vardır. Şerait tunlardır: 

Askerliğini bilirmit olacak ve 27 Ya.ttnı geçUÜf olmıyacak, Lise ve 
ya yüksek ticaret mektebi mezunu olacak veya buna muadil tahaili bu
lunduğunu imtihanla iabat edecek, Almanca ve Türkçeye her iki liaanda 
mütekabilen tercüme yapabilecek dereceele vakıf olacaktır. 

Bu enafı haiz bulunanlardaa Franaızcayı da bilenler tercih olunur. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Sermayem lJret '100,000,000 
thttyat akçesı Llret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
inelltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul

prıstan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehldesl, Brezllya, Şlll, Uruguay, 

ArJantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyadn 
Afllyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE 1\IERKEZİ 
aaıııta Voyvoda caddesi Karaköy 

paıas (Telef. 44841 /2/ 3/ 4/ 5> 
Şehir dahilindeki acenteler : 

istanbulda : Alô.lemclyan hamnda 

Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyor; -
ıunda: İstiklru caddesi Telef. 41046 

İZMiRDE ŞUBf: 

~ ................. , 
Denizyolları 

IŞLETMESI 
.4,.c:enteleı:: Karaköy Köprübati 
Tel 42352 • Sirked Mühürdarzade 

Haa Tel. 22740 ....... ; ........ . 
lmroz Postasi 

24 İkincikanun 937 tarihin· 
den itibaren İmroz postalarma 
başlanacakhr. İstanbuldan PA
ZAR günleri saat 9 da kalka
cak olan bu postalar aynı gün 
akşamı TEKİRDAGINA vara· 
cak ve T ekirdağınd2n sonra 
GELİBOLU, LAPSEKİ ve ÇA
NAKKALEYE uğrayarak İM
ROZA kadar gidecek ve lm
rozdan dönüşte yine aym iske· 
lelere ve ayrıca ŞARKÖYE uğ-
rayarak Salı günü sabahı Te
kirdağına varıp kalkacak ve 
ayni gün akşamı lstanbula dö-
necektir. "404, 

Yukanda 'yazılı tartlan haiz bulunmıyanların müracaat etmemesi ve mü

racaatların İstanbul posta kutusu 176 (B. Ş.} rumuzuna talıriren ya- 1 ' 

~.p.ıbn .. u•ı•v•e .. b~ .. f•~•o•~•u ... ra•p•t•~•ilm .. eN .. ~ ...................... ., ı Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

İSTANBUL 

sözü boş değildir • 
Mü s 

yurd topra 
kaynağıdır. 

KUVVETLE 

DA 
Pille ri, 

Fene 

' 
Heı yerde Dalmon markasını ısrarla 

OK 
Tıraş bıçağı yerine başka 

Umumi depolar 1 Tahtakale 51 No. lu Poker f{Oo 

İlftD ffatl&rJ ı ı t~ .. lrde 1 H llsnil Öz Ödemişli. Suluhan cıvarı 
t _ Gazetenin esas yazısile bir sü- ~;;;. ______________ ,_ ...... 

tunun iki satırı bir (santim) t 

bir bıçak verirlerse 
aldanmayın ız. 

Israrla POKER PLAY 
Tıraş brçaklar101 isteyiniz. 

sayılır. 

2 - Sahüesine göre bir santim ilin 
fiatı şunlardır: 

Sahlfe 

• 
• 
• 

: ı - '" karq 
: 1-IH • 
: 1- ZN • 
: & - lM • 

oıter yerler : • • 
Son aahlfe : - • • 

s - Bir uııtiınde vuatt (8) k.U· 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
lan yere göre santimle ölçülür. 

Son Poata Matbaa•• 

Neşriyat MOdQrQ : Selim Ragıp EMEÇ 

( 
A. J<~krem UŞAKLIGIL 

SAHIPLERI• s. Ragıp EMEÇ 

- • ~ . - . . . ; ·r . . , .. ~ 

K A Ş E 
• 

NEOKALMINA 
Grlp • Nevralji • Bat ve Dit aS)rllar1 • Artritizm • Romatizma 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEI{LİÖİNE KARŞI 

HORMO·BiN 
Her ec&a~~ede arayuuz. (Poata kutusu 1255 HormobiD) 

En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı 
Barsak, Karaciğerden nıiitevellit 

önler. azmi kolaylaştırır. c~ 
INGJI,..lZ KANZUK ecz~ 

,_ ____ _. BEYOOLU • IsTANBUL 


